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ELŐSZÓ 

 

A betonozás technológiája gyors tempóban fejlődik és a modern, ötkomponenses keverékek - cement, 

kiegészítő anyagok, (vegyi-) adalékanyagok, adalékszerek és víz - gyakran olyan jellegűek, amelyek 

teljesen eltérnek a régebbi háromkomponenses (cement, adalékanyag, víz) keverékektől. A jelenlegi 

törekvések kedvelik a nagyobb szilárdságot és a kisebb víz/cement tényezőt, amelyek miatt erősebben 

függenek az adalékszerektől, amelyek a nehezebb bedolgozhatóságot ellensúlyozzák, és kielégítik az 

igényeket a friss állapotra és a kötési időre. A vizsgálati módszerek nem fejlődtek hasonló ütemben, és 

ma sem szokatlan, hogy egyedül a roskadási vizsgálatot használják elfogadási vizsgálatként a friss 

betonra. 

 

A vízalatti betonozási módszert alkalmazó fúrt cölöpözés és résfalazás problémáit felülvizsgáló 

Alapozási Vállalkozók Európai Szövetsége (EFFC) és az Amerikai Mélyalapozási Intézet (DFI) arra a 

közös megállapításra jutott, hogy sok problémát okozott (ill., részben csak ez volt az ok) a nem 

megfelelően kevert beton (nem kielégítő bedolgozhatóság, stabilitás és/vagy ellenálló képesség).  

Alkalmatlan előírások, hiányos vizsgálati módszerek voltak ezek elsődleges okai. Sokszor nagyon 

komoly következményei voltak ezeknek a problémáknak. Ma már ismert tény, hogy a probléma 

leggazdaságosabb megközelítése, ha több időt és energiát fordítunk a helyes beton elkészítésére.  

 

2014-ben létesült az EFFC és a DFI egyesített betonozási csoportja, hogy megoldást találjon a fent  

említett problémákra. A csoport tagjai az építőipar vezető szakemberei: kivitelezők, mérnökszakértők,  

beszállítók; elnöke Dr.-Ing. Karsten Beckhaus, a BAUER cég Építőanyagok Műszaki Igazgatója.. 

 

Gyorsan feltűnt a Munkacsoportnak, ahhoz hogy megértsünk sok kulcsfontosságú kérdést, további 

kutatás-fejlesztési munkára van szükség. Megkeresésükre sok szponzor nagyon pozitívan válaszolt.  

 

Ez a kutatás-fejlesztési program most a müncheni műszaki egyetem és a missouri tudományegyetem 

együttes munkájában valósul meg. Ez a kutatás-fejlesztés elméleti és laboratóriumi munkákat, európai 

és az Egyesült Államokban végzett munkahelyi vizsgálatokat foglal magába, amelyek 2016-ban fognak 

befejeződni. 

 

Ezen útmutató elsődleges célja az, hogy tájékoztatást adjon azoknak a friss betonoknak a viselkedés i 

jellegére, beépítési módjaira, amelyeket a fúrt cölöpök és résfalak vízalatti betonozása során  

használnak, és hogy lehetővé tegyen kiváló minőségű szerkezetek építését. Megfelelő minőségű,  

bedolgozható beton csak a mélyépítő vállalat (aki a kivitelezési előírásoknak megfelelően dolgozik ), a 

tervező (aki a tartósság és a szerkezeti követelményekért felel) és a beszállító (aki egy gazdaságos és 

jó minőségű terméket gyárt) közötti közös munka eredménye lehet.  

 

A munkacsoport részletes felmérést végzett a jelenlegi legjobb gyakorlatról és a kutatásokról. 

Reméljük, hogy az útmutató elősegíti az európai és amerikai szabványok alkalmazását.  

 

Ezen útmutató első kiadása megfelelő vizsgálati módokat és kezdő ajánlásokat javasol az elfogadás i 

kritériumokra. Az útmutató második kiadására a kutatás -fejlesztés befejeztével kerül sor, és ez fogja 

lehetővé tenni határozott elfogadási kritériumok megadását.  

 

Az útmutató vonatkozik a tervezési megfontolásokra, beleértve a vasalás tervezését, a betontakarást,  

a beton reológiáját, a keverék tervét, az elhelyezés legjobb gyakorlati szabályait. A megvalósult elemek 

vizsgálati módjainak áttekintését is megadja az eredmények azonosítására és értelmezésére 

vonatkozó ajánlásokkal együtt. Az útmutatót az Alapozási Vállalkozók Szövetsége az általa ismert 

magyar gyakorlattal is kiegészítette. 
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Az útmutatót mindazoknak ajánljuk, akik részt vesznek a fúrt cölöpök és résfalak létrejöttében,  

tervezésében és kivitelezésében, beleértve a tulajdonosokat, a beruházókat, a tervezőket, a 

generálkivitelezőket és a mélyalapozó cégeket. Célja a meglévő szabványok gyakorlati kiegészítése, 

nem azok helyettesítése. 

__________________ 

 

Az EFFC rövid ismertetése (European Federation of Foundation Contractors) 
 

Az Alapozási Vállalkozók Európai Szövetsége feladata, hogy a kivitelezés, műszaki szakképzettség, a biztonság 

és az innováció terén a Mélyépítési cégek közös érdekeit támogassa egész Európában. 

 

Az 1989-ben alakult EFFC több, mint 370 céget képvisel Európában, akik mélyépítéssel és geotechnikai 

munkákkal foglalkoznak: cölöpök, résfalak, injektálás, talajhorgonyok, talajjavítás és víztelenítés. 

 

Az EFFC az egészségvédelemről, biztonságról, műszaki és szerződéses témákról készít részletes útmutató 

anyagokat, irányítja az európai kivitelezési szabályzatokat a mélyépítési szektorban. Elérhetőség: www.effc.org  

 

A DFI rövid ismertetése (Deep Foundations Institute) 
 

Az Amerikai Mélyalaozási Intézetet, mint nonprofit intézményt, 1976-ban jegyezték be Amerikában. 

 

A DFI a mélyépítésben szakosodott kivitelezők, mérnökök, beszállítók, akadémikusok és beruházók nemzetközi 

egyesülete. A több tudományágat átfogó társaság, egy egyhangú véleményt képez és egy közös látókört képvisel 

a mélyépítési tervezés, kivitelezés és gazdálkodás állandó fejlődésével kapcsolatosan. 

 

A DFI az ismeretterjesztés, az összeköttetés és együttműködés alapján építi ki hálózatát. A mélyépítési iparágat 

műszaki bizottságok, ismeretterjesztő programok és konferenciák szervezésével, útmutatók és előírások, 

szakmailag lektorált újságok, vezető folyóiratok terjesztésével, valamint kutatások, kormány közeli kapcsolatok és 

külső szolgáltatások kiépítésével segíti elő. 

 

A DFI szervezetének több mint 3.000 elkötelezett, nagy tudású, elszánt tagja van a világon.  

Elérhetőség: www.dfi.org  

 

 Az AVSZ rövid ismertetése (Alapozási Vállalkozók Szövetsége) 
 

A magyar Alapozási Vállalkozók Szövetsége 1994-ben alakult, hogy a már létező európai szervezet példáját 

követve a szakmaiságot és a szakma megszervezését helyezze előtérbe. A Szövetség a speciális mélyalapozás 

munkaterületét fedi le. 

 

A Szervezet eddig nagy sikereket ért el a szabványosítás és a munkavédelem területén. Ma már el lehet mondani, 

hogy a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának segítségével a szakma minden kivitelezési 

irányzatának van érvényes magyar szabványa. Közös erőfeszítéssel a Szövetség elérte, hogy Tagvállalatainál az 

utóbbi években lényegesen csökkentek a munkahelyi súlyos balesetek száma. 

 

A közeljövőben más területen is fontos lesz a Szövetség erőinek érvényesítése. A megfelelő Kamarai 

Szervezetekkel közösen a mélyépítés területén magas színvonalú munkát végező szakemberek speciális képzése 

lesz a következő időszak súlyponti feladata. Ennek érdekében a Szövetség 2016. április 25.-én aláírt egy 

Együttműködési Megállapodást a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával. Elérhetőség: www.avsz.hu  

http://www.effc.org/
http://www.dfi.org/
http://www.avsz.hu/
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___________________________________ 
(1) Hazánkban a speciális geotechnikai munkákhoz használt betonok műszaki követelményeinek és megfelelőségének 

kiegészítő követelményeit az MSZ 4798:2016 szabvány D mellékletében írták elő [AVSZ szerk] 
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Szakkifejezések és meghatározások  

 

Terminológia Meghatározás 
adalékszer, vegyi olyan alkotóanyag, amelyet a keverés során a cement tömegéhez 

viszonyítva kis mennyiségben adagolnak, hogy módosítsák a friss 
vagy a szilárdult beton tulajdonságait 

állékonyság (stabilitás) a beton ellenállása a szétosztályozódással, a vízkivállássl és a 
kiszűrődéssel szemben 

átfolyási képesség a friss beton azon képessége, hogy akadálytalanul, 
szétosztályozódás nélkül át tud folyni olyan helyeken, mint pl. az 
acélbetétek között 

bedolgozhatóság a friss beton azon tulajdonsága, amely meghatározza, hogy milyen 
könnyen és homogén módon lehet megkeverni, elhelyezni és 
tömöríteni 

bentonit többnyire montmorillonit-ásványt tartalmazó agyag, amit 
támasztófolyadékokhoz használnak vagy tiszta 
bentonitszuszpenzióként, vagy polimer oldatokban kiegészítő 
anyagként 

betonozócső, betonozó 
tölcsér 

részekből álló, vízzáró csatlakozású cső, a tetején tölcsérrel 

betontakarás az acélbetét külső oldala és a legközelebbi betonfelszín közötti 
távolság 

Bingham folyadék nem zéró folyási feszültséggel rendelkező folyadék 

ellenállás a 
szétosztályozódással 
szemben 

a beton azon képessége, hogy homogén összetételű marad friss 
állapotában 

felületi vízkiválás a szétosztályozódás egy formája, amelyben a keverékben levő víz 
egy része a frissen elhelyezett beton felszíne felé törekszik 

finom szemcsék a friss beton azon szilárd anyagainak összessége, amelyek 
szemnagysága 0,125 mm vagy annál kisebb 

folyási feszültség a folyás megindításához szükséges nyírófeszültség 

folyósság a friss beton akadálymentes áramlása, zsaluzat vagy armatúra 
nélküli, szabad területen 

friss beton a teljesen megkevert beton, amely még abban az állapotban van, 
amely még a választott bedolgozási módra alkalmas, lásd a rés- 
vagy cölöpbetont 

fúrt cölöp helyszínen készített, rendszerint kör keresztmetszetű betoncölöp, 
lásd az 1. ábrán 

képlékeny (plasztikus) 
viszkozitás 

a (nem zéró folyási feszültségű) binghami folyadék viszkozitása 

kiegészítő anyag finom eloszlású szervetlen anyag, amit a betonhoz használnak, 
hogy bizonyos tulajdonságait megjavítsák, vagy különleges 
tulajdonságokat érjenek el. Ezeknek két fajtája van: 
I. típusú közel inert kiegészítő anyag (filler) 
II. puccolános vagy latens hidraulikus tulajdonságú kiegészítő anyag 
(trasz) 

kiírás (specifikáció) a kivitelezésben résztvevő vállalatnak adott dokumentált műszaki 
követelmények összessége  

 

 



 

 
EFFC/DFI Betonútmutató első kiadvány 

 
6 

 
 

 

Szakkifejezések és meghatározások (folyta tás ) 

 

kiíró a friss és a megszilárdult betonra vonatkozó követelményeket 
előíró személy, ill. szervezet 

kitöltőképesség a friss beton azon képessége, hogy a furat minden részébe be tud 
folyni saját súlya hatására 

konzisztencia a beton viszkozitásának gyakorlati kifejezője, a bedolgozhatóság 
egyik jellemzője 

konzisztencia 
eltarthatóság 

a friss beton meghatározott tulajdonságainak (pl. folyás, 
szétterülés) megtartása meghatározott időtartamra 

kötőanyag szervetlen anyag, vagy szervetlen anyagokból álló keverék, amely 
vízzel keveredve olyan pépet alkot, amely hidraulikus reakció és 
folyamat útján megköt és megszilárdul, és a szilárdulás után víz 
alatt is megtartja szilárdságát és stabilitását 

mélyalapozás olyan alapozási módok, amelyekkel az építmények, szerkezetek 
terheit közvetítő elemekkel - a mélyebben fekvő teherbíró 
talajrétegekre adjuk át 

panel az egy ütemben betonozott résfalszakasz, ez lehet T, L vagy egyéb 
alakú, lásd az 1. ábrát 

reológia a nyírásnak kitett anyagok alakváltozásának és folyásának 
tudománya 

résfal az altalajban nyitott résben vasalt vagy vasalatlan betonból 
készített fal 

szabad távolság a vasalás egyes elemei, ill. kötegei közötti legkisebb távolság, vagyis 
az a nyílás, ahol a beton átfolyik 

szakaszoló elem a réspanel két végére helyezett megszakító elem, amibe esetleg 
vízzáró szalagot is be lehetett szerelni  

szűrőlepény, iszaplepény kiszűrődött anyag, pl. bentonitszuszpenzió, amely a nyomás alatti 
vízszivárgás hatására a vízvezető közegbe átvezető zónában 
képződik 

tartósság a beton azon képessége, hogy ellenáll az időjárási, vegyi, abráziós 
és a rendeltetése során fellépő egyéb hatásoknak 

támasztófolyadék a földkiemelés során a rés-, vagy cölöpfurat falának 
megtámasztására alkalmazott folyadék 

teherbíró réspillér 
(barrette) 

a réspillér egy a helyszínen készített vasalt betonoszlop. Nevezhető 
négyszögletes réselemnek is, amit mélyalapozáshoz alkalmaznak. 

tixotrópia az a jelenség, amikor egy anyag viszkozitása nyíró igénybevétel 
hatására csökken; de ha ez a nyírás megszűnik, egy idő után kisebb, 
vagy nagyobb eltéréssel visszaáll a kiindulási viszkozitás 

viszkozitás a folyadék nyírási alakváltozási sebessége, kifelyezetten a friss 
beton folyási ellenállása a folyás kezdetét követően 

vízalatti betonozócsöves 
eljárással előállított 
beton 

önsúlya hatására teljes mértékben tömörödő beton, mélyalapozás 
esetén vízalatti technológiával bedolgozott beton 
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Rövidítések és jelölések  

 

AASHTO Amerikai Autópálya Igazgatóság (American Association of State and Highway 
Transportation Officials) 

ACI Amerikai Beton Intézet (American Concrete Institute) 

AFNOR Francia Szabadalmi Hivatal (Association Francaise de Normalisation) 

API Amerikai Petróleum Intézet (American Petroleum Institute) 
ASTM Amerikai Anyagvizsgáló Társaság (American Society for Testing and Materials) 

CIA Ausztrál Beton Szövetség (Concrete Institute of Australia) 

CIRIA Építőipar Kutató Intézet (Construction Industry Research and Information Association) 

CEN Európai Szabványügyi Bizottság (European Committee for Standardisation) 

DFI Amerikai Mélyalapozási Intézet (Deep Foundations Institute) 

EFFC Alapozási Vállalkozók Európai Szövetsége (European Federation of Foundation Contractors) 

FHWA Szövetségi Autópálya Hivatal (az Amerikai Autópálya Igazgatóság egyik osztálya) 

(Federal Highway Administration)  

ICE Építőmérnökök Szövetsége (angol szakmai testület) (Institution of Civil Engineers) 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization) 

ÖBV Osztrák Építőipari Testület (Osterreichische Bautechnik Vereinigun) 

ECPC Beton egyenértékű tulajdonságainak elve  (Equivalent Concrete Performance Concept) 

EPCC Összetétel egyenértékű tulajdonságok elve (Equivalent Performance of Combinations Concept) 

GGBS őrölt kohósalak (Ground granulated b last furnace slag) 

PFA porlasztott pernye (Pulverised Fly Ash) 

QA/QC minőségbiztosítás / minőség-ellenőrzés (Quality Assurance/Quality Control) 

SCC öntömörödő beton (Self-Compacting Concrete) 

VSI vizuális biztonsági index (Visual Stability Index) 

cmin a szerkezeti előírások szerinti minimális betontakarás  

cdev az előírt legkisebb betontakaráshoz (cmin) hozzáadandó kötelező ráhagyása 

cnom névleges betontakarás  = cmin + cdev (ezt kell figyelembe venni a tervezésnél) 

D a földkiemelés vagy a betonelem mérete (átmérő vagy vastagság)  

Dnom a földkiemelés névleges szélessége, amit általában a kiemelő eszköz szélessége ha tároz meg 

DG az adalékanyag legnagyobb szemnagysága  

Dfinal a roskadási vizsgálatban szétterülő beton átmérőjének végső értéke  

Ds az acélbetét átmérője 

DT a betonozócső belső átmérője 

db-t a földkiemelés alja és a betonozócső kivezető nyílása közti távolság 

η dinamikai viszkozitás  

H2/H1 a magasságok és a vonatkozó jelek aránya az L-doboz vizsgálatban 

h1/h 2 a betonozócső bemerülése a megemelés előtt (1) és után (2) 

hc a beton szintje a résben (cölöpben) 

hc,T a beton szintje a betonozócsőben (= a hidrosztatikus egyensúlyi pont) 

hF a folyadékfelszínt a résben (cölöpben) 

k a II. típusú kiegészítő anyag aktivitását figyelembevevő tényező  

μ képlékeny (plasztikus) viszkozitás  

pi,T hidrosztatikus nyomás a betonozócsőben 

po/pi hidrosztatikus nyomás a résen (cölöpön) kívül (o) / és belül (i) 

sT a betonozócső megemelési hossza; h2 ≥ 3 m  

Tx az az idő, ami alatt az L-doboz vízszintes részében a beton eléri a megfelelő jeleket (x = 

200/400/500 mm) 

Tend az az idő, ami alatt az L-doboz vízszintes szárának végéig ér a beton  

Tfinal az az idő, ami alatt a roskadási vizsgálatban a beton eléri végső szétterülését 

 nyírófeszültség 

 folyási feszültség 

�̇� nyírási feszültség 
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1.  ábra  - Mélyalapozási példák 
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1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1.1 Háttér 

A betonozás technológiája gyors tempóban fejlődik és a modern, ötkomponenses keverékek - cement, 

kiegészítő anyagok, adalékanyagok, (vegyi-) adalékszerek és víz - gyakran olyan jellegűek, amelyek 

teljesen eltérnek a régebbi háromkomponenses (cement, adalékanyag, víz) keverékektől. A jelenlegi 

törekvések kedvelik a nagyobb szilárdságot és a kisebb víz/cement tényezőt, amelyek miatt erősebben 

függenek az adalékszerektől, amelyek a nehezebb bedolgozhatóságot ellensúlyozzák, és kielégítik az 

igényeket a friss állapotra és a kötési időre, illetve a végállapot tulajdonságait is befolyásolják. A vizsgálati 

módszerek nem fejlődtek hasonló ütemben, és ma sem szokatlan, hogy egyedül a roskadási vizsgálatot  

használják elfogadási vizsgálatként a friss betonra.  

 

A vízalatti betonozási módszert alkalmazó fúrt cölöpözés és résfalazás problémáit felülvizsgáló Alapozási 

Vállalkozók Európai Szövetsége (EFFC) és az Egyesült Államokbeli Mélyalapozási Szövetség (DFI) arra 

a közös megállapításra jutott, hogy sok problémát okozott (ill., részben csak ez volt az ok) a nem 

megfelelően kevert beton, nem kielégítő bedolgozhatóság, stabilitás és/vagy ellenálló képesség. 

Alkalmatlan előírások, hiányos vizsgálati módszerek voltak ezek elsődleges okai. Sokszor nagyon komoly 

következményei voltak ezeknek a problémáknak. Ma már ismert tény, hogy a probléma 

leggazdaságosabb megközelítése, ha több időt és energiát fordítunk a helyes beton elkészítésére.  

 

2014-ben létesült az EFFC és a DFI egyesített betonozási csoportja, ezt az útmutatót ez a csoport 

készítette. 

 

A müncheni műszaki egyetem és a missouri tudományegyetem végez kutatás -fejlesztést, amelyet ezen 

útmutató szponzorai támogatnak. Ez a kutatás-fejlesztés elméleti és laboratóriumi munkákat, európai és 

Egyesült Államokban végzett munkahelyi vizsgálatokat foglal magába, amelyek 2016-ban fognak 

befejeződni. 

 
 

1.2 Cél és tárgykör 

Ezen útmutató célja az, hogy tájékoztatást adjon azoknak a friss betonoknak a viselkedési jellegére és 

beépítési módjaira, amelyeket a megtámasztó folyadék alatt fúrt cölöpök és résfalak vízalatti betonozása 

során használnak. Ezen útmutató más technológiáknál is felhasználható (pl. a CFA cölöpözésnél is).  

 

A mélyalapok betonja számos igényes és gyakran ellentmondásos követelménynek  kell megfeleljen,  

amelyeket figyelembe kell venni a betonkészítés során, lásd a 2. ábrát. 

 

Nagyon nagy a véleménykülönbségek jelentkezésének lehetősége a közreműködők között (pl. tervező,  

kivitelező, beruházó, építtető, beszállító, stb.), ami kockázatot jelent a munkák minősége tekintetében.  

Ezen útmutató rámutat azokra a fontos terültetekre, amelyeken gondos megfontolások szükségesek a 

kockázatok csökkentése érdekében. Megfelelő minőségű, bedolgozható beton csak a mélyépítő vállalat  

(aki a kivitelezési előírásoknak megfelelően dolgozik), a tervező (aki a tartósság és a szerkezeti 

követelményekért felel) és a beszállító (aki egy gazdaságos és jó minőségű terméket gyárt) közötti közös 

munka eredménye lehet. 

 

A munkacsoport részletes felmérést végzett a jelenlegi legjobb gyakorlatról és a kutatásokról. Reméljük,  

hogy az útmutató elősegíti az európai és amerikai szabványok alkalmazását. Ezen útmutató első kiadása 

megfelelő vizsgálati módokat és kezdő ajánlásokat javasol az elfogadási kritériumokra. Az útmutató 

második kiadására a kutatás-fejlesztés befejeztével kerül sor, és ez fogja lehetővé tenni határozott  

elfogadási kritériumok megadását. 
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Az útmutató vonatkozik a tervezési megfontolásokra, beleértve a vasalás tervezését, a betontakarást, a 

beton reológiáját, a keverék tervét, az elhelyezés legjobb gyakorlati szabályait. A megvalósult elemek 

vizsgálati módjainak áttekintését is megadja az útmutató az eredmények azonosítására és értelmezésére 

vonatkozó ajánlásokkal együtt. 

 

 

2.  ábra  - A betonkeverék készítésének jellegzetes folyamata 

 

 

 

Az útmutatót mindazoknak ajánljuk, akik részt vesznek a fúrt cölöpök és résfalak létrejöttében, 

tervezésében és kivitelezésében, beleértve a tulajdonosokat, a beruházókat, a tervezőket, a 

generálkivitelezőket, a mélyalapozó cégeket és a beton előállítóit. Célja a meglévő szabványok 

gyakorlati kiegészítése, nem azok helyettesítése.  

 

MEGBÍZÓ: vonatkozó előírások, szabványok, 
élettartam, egyéb üzemeltetési követelmények

SZERKEZETI TERVEZŐ: méretek, betonszilárdság, 
takarás, vasalási részletek, megszorítások a 

kötőanyag/egyéb alkotók és a víz/cement tényező 
tekintetében

KIVITELEZŐ: a kivitelezésre vonatkozó friss adatok pl. 
bedolgozhatóság, korai szilárdág elérése

KIÍRÓ: a betonra vonattkzó előírások

(figyelembe veszi a tervező és a kivitelező kívánságait)

SZÁLLÍTÓ: betonkeverék, figyelembevéve a 
rendelkezésre álló összetevőket, vízkivállást, kötési 

időt, korai szilárdságot, zsugorodást ...

KIVITELEZÉS
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2 A BETON ÁRAMLÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TERVEZÉSI SZEMPONTOK 

A mélyalapozás tervezése különleges feladat, amely szerkezeti és geotechnikai tudást igényel,  

ugyanakkor figyelnie kell a kivitelezés körülményeire is.  Ez a fejezet a szerkezet vasalásának 

tervezésére, és az összeszerelt armatúrának a rés-, és cölöpbeton áramlásra gyakorolt hatására 

korlátozódik. Az útmutató nem foglalkozik a beton elhelyezésének a végső teherbírásra és a 

köpenysúrlódásra gyakorolt hatásával, de utal az Eurocode 7 (EN 1997-1:2004) és a vonatkozó amerikai 

(FHWA GEC10, 2010) szabványokra. 

 

A rés-, cölöpbetonozás ideális esetében az áramlásnak nincs akadálya. A betonáramlás  nagyobb 

akadályai a távtartókkal felszerelt vasszerelés és a kidobozolások. Mivel a vasalás a szerkezeti 

követelmények biztosítását szolgálja, így a tervezőtől függ leginkább az elkészült cölöp/panel minősége.  

 

Végleges állapotban a betontakarás feladata kettős – az első az szerkezet élettartama alatti tartósság 

biztosítása, a második, hogy a kivitelezés alatt a beton átfolyásához szükséges betontakarás biztosítva 

legyen. A tartósságra és a kivitelezésre vonatkozó két megközelítés független egymástól, tehát nem 

teljesen egybehangzó. 

 

A tervezőnek olyan névleges betontakarást kell előírnia, ami minimális betonfedésen felül a kivitelezés 

tűréseit is figyelembe veszi. Egy 75 mm-es (3in) minimális, névleges takarás szükséges, amikor a 

mélyalap betonja közvetlenül a talajjal érintkezik. Ideiglenes védőcső használatánál a betontakarást le 

lehet csökkenteni 50 mm-re (2in). Lásd a 3. ábrát. 

 

Legtöbb esetben a fent megadott minimális névleges értékek meghaladják azokat, amelyek a szerkezeti 

és tartóssági követelésekből származnak. Az EN 1536:2010 európai szabvány 7.73 paragrafusa  

különleges eseteket tárgyal, amikor a minimális takarást meg kell növelni és ezeket az előírásokat be kell 

tartani. 

3.  ábra  – példák a mélyalapozás betontakarására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További részletes tervezési információkat az F mellék let tartalmaz 
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3 A RÉS- ÉS CÖLÖPBETON REOLÓGIÁJA 

 

3.1 Általános rész 

A reológia az alakváltozóképesség és az anyag folyósságát tanulmányozza nyíróerő hatása alatt. A beton 

reológiája alapvető, hogy hogyan viselkedik a kivitelezéskor. A reológia határozza meg az bedolgozás  

sikerét és a végtermék minőségét. Az alapvető reológiai jellemzők a következők:  

 

 Bedolgozhatóság (a földkiemelés teljes kitöltésére és az önsúly hatására bekövetkező 

tömörségre való alkalmasság); 

 Konzisztencia megtartása (meddig tartja meg a friss beton tulajdonságait); és a 

 Stabilitás (ellenállás a szétosztályozódással, a vízkivállással, kivérzéssel és a kiszűrődéssel 

szemben). 

A beton, mint anyag jelentősen fejlődött az utóbbi évtizedekben. A betont a szilárdságon felül a tartósság 

alapján tervezik, és az a tendencia, hogy nagyobb szilárdsági osztályokat és kisebb 

víz/cementtényezőket írnak elő. Ennek következményeként erősebben függenek az adalékszerektől,  

hogy ellensúlyozzák a lecsökkent bedolgozhatóságot, és kielégítsék a bedolgozhatóság, a stabilitás, a 

konzisztencia megtartása és a kötési idő vonatkozásában jelentkező igényeket. Az alkotóanyagok , az 

alapvető reológiai tulajdonságok, az általános betonjellemzők és betontulajdonságokra vonatkozó 

követelmények közötti kapcsolatokat a 4. ábra mutatja. 

4.  ábra  – Összefüggés az összetétel, a reológia és vonatkozó jellemzői valamint a jellegzetes 

követelmények között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglevő szabványokban nagyon kevés útmutatás van a reológiai viselkedésre. Ez a fejezet ad 

magyarázatot a beton reológiájára és kulcsparamétereket  szolgáltat, amelyeket a technológia 

azonosítására használnak. 

 

3.2 Reológia 

A reológia az anyagok alakváltozásával foglalkozó tudományág. 

 

A friss beton viselkedésének kellő megértéséhez meg kell határozni néhány paramétert : 

 , reológiai folyáshatár, az a kritikus feszültség, amely a folyás megindulásához szükséges,  

 μ képlékeny (plasztikus) viszkozitás, amely a folyási ellenállás mértéke. 

alkotóanyag tulajdonságok, jellemzők követelmények 

 
 

összetétel 
adalékanyagok, 

víz, 
cement, 

kiegészítő 
anyagok, 

(vegyi) 
adalékszerek 

 

 
 
 

reológia 
viszkozitás  

kohézió 

 
 

bedolgozhatóság 
folyósság 

áthaladási képesség 

folyóság késleltetése  

stabilitás 
vízvisszatartó képesség 

önterülés  

tömörödés az önsúly 
hatására 

földkiemelés kitöltése 

szétosztályozódás, 
vízkiválás, 

kiszűrődés és a 
merevedés 

szabályozása 
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A reológiai folyáshatár az a nyírófeszültség, amely a beton folyásának elindításához szükséges. A 

szétosztályozódás megakadályozása érdekében a folyási feszültségnek nem szabad túl kicsinek lennie.  

Ezzel szemben annak érdekében, hogy a beton külső vibráció nélkül, önsúlya hatására tömörödjön, a 

folyási feszültségnek nem szabad túl nagynak lennie sem. 

 

A képlékeny (plasztikus) viszkozitás a binghami folyadék viszkozitása, a szemcsék kölcsönhatására és a 

szemcsék közötti pép viszkozitására vonatkozik. A beton megfelelő elhelyezéséhez kis viszkozitás 

szükséges, mert ez kihat a földkiemelésen belüli eloszlásra és a szállító jármű ürítési idejére is.  

 

Az 5. ábra egyszerűsített grafikonja mutatja, hogy a beton megmozdulásához bizonyos energia 

szükséges (ez a reológiai folyáshatár), azután a beton ellenáll a mozgásnak (a viszkozitás révén). 

 

A friss beton tulajdonságait vizsgáló szokásos eljárások alkalmatlanok a reológiai alapjellemzők (reológiai 

folyáshatár, képlékeny viszkozitás) meghatározására, ezek csak laboratóriumi műszerrel (reométer) 

mérhetők korrektül. Mostanáig a folyásra való készséget – mint a viszkozitás mértékét – a betonozás 

során érzékelés és minőség alapján becsülték fel pl. a betonozócső ürítés i készsége, vagy a szállító 

jármű ürítési ideje alapján. 

 

A 6. ábra mutat minőségi összehasonlítást a különböző fajtájú és alkalmazású betonok folyása és 

viszkozitása között. A vibrálással tömörített normál beton folyási feszültsége és viszkozitása nagy. Az 

öntömörödő betonnak nagyon kis feszültség szükséges ahhoz, hogy felülete kiegyenlítődjön, és önsúlya 

hatására tömörödjön. A vízalatti technológiával bedolgozott kis viszkozitású beton, viszonylag nagy 

kohézió mellett, jól kitölti a teret (amit a reológiai folyáshatár mutat), és ezáltal zavartalanul eltávolítja a 

támasztó folyadékot, nem osztályozódik szét a mélyalapokban. A nagy betontömb segíti a tömörítést és 

feleslegessé teszi azt, hogy nagyon kis viszkozitású, érzékeny betonnal dolgozzunk.  

 

 

5.  ábra  – A binghami folyadék (pl. beton) 

képlékeny viselkedése a newtoni folyadékkal (pl. 

víz) ellentétben 

 

 

6.  ábra  – A betonozási módok 

összehasonlítása 
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3.2 Reológia (folytatás) 

 

Ha a betont tixotróp anyagnak tekintjük friss állapotában, az olyasféle merevedést mutat, amely 

visszafordítható, és az anyag megkeverve visszanyeri folyósságát.  

 

Fontos tudni, hogy van egy olyan időpont, amelyen túl a beton már nem keverhető tovább, mert a 

merevedés a cement hidratációja miatt már nem fordítható vissza, amint azt a 7. ábra mutatja [Roussel 

2014]. 

 

 

7.  ábra  – Merevedési és kötési idő 
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4 A BETONKEVERÉK TERVEZÉSE 

 

4.1 Bevezetés 

A jelen útmutatónak nem feladata, hogy a betonkeverék elveit és az anyagok adagolását tárgyalja. Ha 

kívánja, az olvasó részletes felvilágosítást kaphat a Neville and Brooks: „Concrete technology” (2010) 

című könyvében. A 4.2; 4.3 és 4.4 paragrafusok részletezik a vízalatti technológiával bedolgozott beton 

kritikus pontjait. 

 

4.2 A keverék tervezési szempontjai 

A sikeres betonkeverék tervének ki kell elégítenie a friss és a megszilárdult beton tulajdonságaira 

vonatkozó követelményeket és gyakorlatilag megvalósíthatónak, azaz gazdaságosnak és a helyi 

anyagokból megvalósíthatónak kell lennie. Gondoljunk arra, hogy egy drágább, jobb szemeloszlási 

görbével rendelkező adalékanyag használata gazdaságosabb lehet, mert a cement mennyisége 

jelentősen csökkenthető lehet. 

 

A keverék tervezése összetett feladat, mérlegelve a kiírási követelményeket a beton viselkedésével 

kapcsolatban. A keverék összetevőinek megválasztása és arányosítása, a végső keverék jóváhagyása 

vegye figyelembe a következőket: 

 Előírások, 

 Rendelkezésre álló anyagok, azok változatossága, gazdaságossága, 

 A keverőtelep hatékonysága és a termelőhely ellenőrző képessége, 

 A betonozás során várható helyi körülmények, 

 A betongyártó telep logisztikája, szállítás, beépítés.  

 

A fentieken túlmenően az összetevők megválasztásakor az alábbiakat is figyelembe kell venni:  

 Nyomószilárdság (vagy más tervezési tulajdonságok), 

 Kielégítő bedolgozhatóság és bedolgozhatósági idő, 

 A keverék stabilitása (ellenállás a szétosztályozódással, vízkiválással szemben) 

 Az adalékanyag beszerzési helye, legnagyobb szemnagysága és szemmegoszlása, 

 Cementtartalom és összetétel, 

 A kiegészítő anyagok alkalmazása (a részleteket lásd a C mellékletben), 

 Szabad vízmennyiség 

 Víz/cement tényező, 

 Megfelelő adalékszerek 

 Alkotóelemek megváltozására való hajlam (a normál gyártási folyamatban megkívánt  

változatlanság) 

 

További tervezési szempontokat jelenthetnek a tartósságra vonatkozó különleges követelmények, pl. egy 

különleges élettartam-tervezési tanulmány. Különleges követelmény lehet a korlátozott klorid-diffúziós  

tényező teljesítése. A különleges adalékok, a szuper finom kiegészítő anyagok nagyobb adagolása, a 

különösen kis víz/cement tényező és hasonlók befolyásolják a friss beton tulajdonságait. A tartósságra 

és a bedolgozhatóságra ellenkezőleg működő hatásokat mérlegelni kell.  
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4.3 Anyagok 

 

A betontechnológiát befolyásolják az adalékanyagok tulajdonságai, a szemcsék alakja és a 

szemmegoszlás, a kötőanyag-tartalom, a víz/kötőanyag tényező, az adalékszerek fajtája és adagolása.  

 
A különleges cementeknek a beton reológiai viselkedésére gyakorolt hatását a 8. ábra baloldala mutatja, 

ez nagyobb reológiai folyáshatárt és képlékeny viszkozitást jelent. A beton különböző összetevőinek 

hatását a reológiai folyáshatárra és a képlékeny viszkozitásra a 8. ábra jobboldali reológiai grafikonja 

mutatja. 

 

8.  ábra  – A cement és egyéb összetevők hatása a reológiára Wallevik szerint  (2003) 

        
 

A betonkeverék meg kell feleljen a helyi szabványoknak, műszaki előírásoknak, és ki kell elégítenie a 

víz/cement tényezőre, a finomszemcsék mennyiségére és a nyomószilárdságra vonatkozó követelményt .  

A beton jobb bedolgozhatósága érdekében, vagyis a viszkozitás és/vagy a folyási feszültség 

csökkentéséhez, a következőket tehetjük: 

 Megnöveljük a víz mennyiséget 

 A cement egy részét ultra finom kiegészítő anyaggal helyettesítjük (sokkal finomabbal, mint a 

cement) 

 Vízcsökkentő (képlékenyítő- és folyósító) adalékszer használata 

Megjegyzés: a gyakorlatban vízcsökkentő adalékszert csak kis mennyiségben használunk, hogy  
elkerüljük a jelentős vízmennyiség változást, amely  a betonkeverék nem megfelelő teherbírásához 

vezethet 

A beton stabilitása érdekében, vagyis a viszkozitás és/vagy a folyási feszültség növeléséhez, amely 

csökkenteni fogja a beton hajlamosságát a statikus szétosztályozódásra, a következőket tehetjük: 

 Vízmennyiség csökkentése 

 Cement, pernye, szilikapor, vagy őrölt kohósalak (GGBS) hozzáadása 

 Viszkozitást befolyásoló adalékszer használata 

Megjegyzés: a szilikapor egyes esetekben különleges szerepet játszhat, amikor a tartósság fokozása 

céljából írják elő. Csekély mennyiségű szilikapor használata javíthatja a beton bedolgozhatóságát  
(ugyanúgy, mint az ultra finom kiegészítő anyag), de viszkózusabb lesz, és magasabb lesz a folyási 
feszültsége. 
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Az adalékanyag és szemmegoszlásának megválasztása fontos a betonkeverék kialakításában, ha a 
szemmegoszlás csak az adalékanyag frakciókra bontását jelenti, ahol minden frakció a szemcsék egy 
meghatározott méretéből áll. Egy jól osztályozott, legömbölyödött adalékanyag csökkenti a 

szétosztályozódás kockázatát, a szétosztályozódásra való hajlamosságot.  

A 9. ábra görbéje egy max. 20 mm-es szemnagyságú adalékanyag, az optimális halmazsűrűség 

eléréséhez szükséges szemeloszlását mutatja be (2) 

9.  ábra  – Szemmegoszlási görbe Dreux, Festa (1998) szerint  (2) 

 

 

10.  ábra  – Magyarországon a mélyépítésben használatos szemszerkezeti görbe mintája   

 

 

______________________ 
(2) Hazánkban a φ 20-as szemnagyság nem jellemző 
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A megfelelő szemmegoszlás kialakításában számos tényezőt kell figyelembe venni, pl.: 

 Az adalékanyag alakja: a (természetesen) legömbölyödött kavics jobban segíti a beton 

bedolgozhatóságát, mint a szögletes zúzottkő 

Megjegyzés: a vasszerelés blokkoló ellenállása nagyobb a zúzottkő használatánál, ezért 

általában több (stabil) pép használata szükséges 

 Az adalékanyag mérete: a durvább szemmegoszlás (nagyobb szemnagyságú adalékanyag több 

mennyiségben) jobb bedolgozhatósághoz vezet, de hajlamosabb a szétosztályozódásra.  

 A finom szemcsék aránya: A finom szemcsék nagyobb aránya növeli a keverék kohézióját 

Megjegyzés: az extra finom anyag vagy a finom szemcsék túlzott mennyisége veszélyezteti a 

bedolgozhatóságot a víz és adalékszerek lekötése miatt. 

 

Amíg megfigyelhető a fejlett beton készítésében a korszerű adalékszerek előnyös hatása, addig 

tudomásul kell venni az adalékszerek lehetséges negatív hatásait is (ami , ezen kutatási munkának is 

része). A víz mennyiségét csökkentve a vízcsökkentő adalékszerek használatával növekedhet a 

viszkozitás. Több pépre lehet szükség a nehezebb bedolgozhatóság ellensúlyozására. Ennek 

következtében azonban csökken a beton folyóssága, szétosztályozódás léphet fel.  

Ráadásul, teljesen függetlenül az adalékszerek adagolásától, azok jellege és működési mechanizmusa 

olyan mellékhatásokhoz vezethet, mint a sűrűn folyósság (nagy viszkozitás) vagy a merevedés. Az 

adalékszerek helytelen megválasztása fokozhatja a friss beton szétosztályozódási hajlamát  (Aictin, Flatt, 

2015) 

 

4.4 Adagolás és készítés 

 

A keverék adagolása az EN 206:2013 D melléklete előírásainak feleljen meg, különösen akkor, ha az EN 

1536:2010, az EN 1538:2010, vagy az idevágó helyi szabványok (pl. MSZ 4798:2016) követelményei is 

felmerülnek. 

 

Növekvő mértékben használnak a betonhoz olyan kiegészítő anyagokat, mint a trasz, a pernye, a 

szilikapor, az őrölt kohósalak (GGBS), vagy a metakaolin. Három elv áll rendelkezésre a II. típusú 

kiegészítő anyagok használatára. Ezek a 

1. „k” érték elve 

2. a beton egyenértékű tulajdonságainak elve 

3. az összetétel egyenértékű tulajdonságok elve 

Ezeket az elveket a C melléklet tárgyalja részletesen 
 

A laboratóriumban végzett előzetes kísérleteket a betongyárban a beruházó képviselőjének jelenlétében 

próbakeveréssel kell véglegesíteni. 

 

A kísérleteket és a helyszíni vizsgálatot gyakorlott személyzetnek kell végezni vagy irányítani.  

Gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezés során ugyanolyanok legyenek a körülmények, mint a helyszíni 

vizsgálat során. Ha megváltoznak a körülmények (az adalékanyag és a cement beszerzési helye, a 

kiegészítő anyagok fajtája és adagolása, a vegyi adalékszerek, stb.), akkor új kísérleteket kell végezni,  

hogy a kitűzött tulajdonságok és viselkedés elérhetők legyenek [FHWA GEC10, 2010]. 

 

Az adalékszer szükséges adagolását helyszíni vizsgálattal kell meghatározni, ahol a körülmények 

(környező hőmérséklet, szállítási idő, elhelyezési technika, stb.) megfelelnek a kivitelezésnél 

várhatóakkal, és a betonból visszatartott minta bedolgozhatóságát, visszatartó tulajdonságait  
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vizsgálatokkal ellenőrizték [Ausztrál kézikönyv CIA Z17, 2012]. Ez a kísérlet tartalmazza a 

bedolgozhatóság vizsgálatát is, hogy megszerkeszthető legyen a bedolgozhatóság csökkenésének 

grafikonja az idő függvényében. 

 

Nehézségek adódhatnak, ha nem megfelelően adagolják a vegyi adalékszereket, vagy ha nem veszik  

figyelembe a magas hőmérsékleti viszonyokat. Ha nem igazítják hozzá a vegyi adalékszerek adagolását ,  

akkor a kb. 10 °C [18 °F] hőmérsékletemelkedés hatására a roskadási mérték nagyon megnő, ami azt 

jelenti, hogy a laboratóriumban 20 °C [72 °F] mellett végzett vizsgálat grafikonja nagyon félrevezető arra 

a betonra, amit a helyszínen 32 °C [90 °F] mellett építenek be. 

Téli és nyári időszakban az adalékszerek adagolását, a cement mennyiséget és a víz/cement t ényezőt 

kisebb mértékben módosítani kell. 

 
Különös gondot kell fordítani a betonkeverő telepen a keverés módjára. Általában előnyben részesítik a 

nedves keverést a szárazzal szemben (3). Száraz keveréskor a száraz szilárd anyagot rendszerint mérik, 

keverik és adagolják a mixer kocsiba, ott adják hozzá a vizet és végzik a beton végső keverését. A beton 

konzisztenciája gyakran változó friss állapotban és nagyobb a tényleges víztartalom szórása, jellemzően 

az adalékanyag víztartalmának szórása miatt.  Minden esetben erősen ajánlott megkövetelni a részletes 

adagolási jegyzőkönyveket a szállító jármű tényleges mennyiségére. 

Nagyon összetett az a törekvés, hogy olyan „erős” betonkeverék készüljön, amely kielégíti a friss  és a 

megszilárdult állapotra vonatkozó különféle követelményeket. Ilyenkor gondosan meg kell fontolni annak 

minden összetevőjét és a reológiára gyakorolt hatásukat. A reológiai tulajdonságok jellemzésére szolgáló 

vizsgálatokat az 5. fejezet tárgyalja. 

 

A betonkeverék kialakításának terve a következő lépésekből áll: 

1 A megkövetelt jellemző mechanikai tulajdonságokból kiindulva általában egyirányú 

nyomószilárdsági vizsgálat (UCS), az UCS átlagának meghatározása statisztikai alapon 
(korábbi tapasztalatok és a várható szórás). 

2 Az adalékanyag legnagyobb átmérőjének megválasztása az acélbetétek távolságától 

függően. Meg kell vizsgálni, szem előtt tartva a megfelelő bedolgozhatóságot , a betétek 
közötti szabad nyílást és a betontakarás fontosságát. 

3 A kötőanyagok adagolása a szilárdsági és tartóssági követelmények alapján. 

A cement helyettesítésének (pótlásának) megfontolása kiegészítő anyagokkal a hidratációs  
hő és a termikus gradiens korlátozása céljából a nagy szerkezeti elemeknél vagy gazdasági 
okból. 

4 A víz/cement tényező megválasztása a mechanikai és tartóssági követelmények alapján. 
5 A szükséges bedolgozhatóság megválasztása a beton elhelyezési módja alapján.  
6 A keverővíz szükséges mennyiségének megbecslése,  figyelembe véve a 

bedolgozhatóságot, az adalékanyag alakját és legnagyobb átmérőjét, a levegő tartalma t (ha 
szükséges) és a vízcsökkentő adalékszert.  

7 A szükséges kötőanyag súlya a megválasztott víz/kötőanyag tényező és a keverővíz alapján.  

8 Az adalékanyagok együttes mennyiségének számítása térfogatkülönbséget figyelembe véve 
és szemmegoszlása a homoktartalommal. 

9 Azon adalékszerek fajtáinak és mennyiségének értékelése, amelyeket azért adagolják, hogy 

szabályozzák a beton bedolgozhatóságának időtartamát, ami a hőmérséklettől, valamint a 
szállítás és bedolgozás együttes idejétől függ.  

10 Azon egyéb adalékszerek fajtáinak és mennyiségének értékelése, amelyeket azért 

adagolják, hogy (reológiai szempontból) kellősítsék a friss beton viselkedését és/vagy egyéb 
jellemzőit. 
 

_______________ 
 
(3) A száraz keverés Magyarországon jellemzően nem használt eljárás, kivéve a rézsűbiztosítás torkrétozásához használt 

betonkeveréket [AVSZ szerk] 
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5 BETONOZÁS ÉS A BETON VIZSGÁLATA, ELFOGADÁSI FELTÉTELEK 

5.1 A friss beton előírásainak új megközelítése 

Fontos, hogy a vízalatti technológiával bedolgozott beton reológiai jellemzőit jól határozzák meg, amit a 

3. fejezet ismertet, és a megfelelőségi vizsgálatok is igazolják, hogy ezek a tulajdonságok a kivitelezés 

végéig biztosítottak. 
 

A jelenlegi szabványok gyakorlata szerint a szilárdságot, a cementmennyiség minimumát, a víz/cement 

tényező maximumát és az elvárt konzisztenciát írják elő. E paraméterek gyakran nem elegendőek ahhoz,  

hogy teljes mértékben megadják a rés- / cölöpbeton megkövetelt tulajdonságait, különösen a stabilitás 

tekintetében, a folyóképesség és a konzisztencia eltarthatóság tekintetében. 
 

További vizsgálatok szükségesek a reológiai tulajdonságok kellő megismerésére és olyan szabványos 

vizsgálatok megválasztására és leírására, amelyeket az A mellék let tartalmaz. 

5.2 Alkalmasság, megfelelőségi és elfogadási vizsgálat 

Míg az alkalmasság vizsgálatának széles körű vizsgálatokból kellene állnia, a tervezőn, a kivitelezőn és 

a betonszolgáltatón múlik, hogy megtárgyalják és megegyezzenek, milyen vizsgálatok szükségesek az 

építkezésen a megfelelőség és az elfogadás kimutatására (lásd 2. ábra). Ezek a követelések és 

vizsgálatok sok tényezőből állnak, beleértve az alapozási munka összetettségét is. 
 

Az elfogadás ajánlott feltételeit a B mellék let B1 táblázata tartalmazza. Ezek fontossága elsőbbséggel 

bír, ezek alapján módosulnak és véglegesülnek a kutatás és fejlesztési program későbbi adatai.  
 

A B mellék let B2 táblázata mutat egy tipikus vizsgálati felsorolást és ajánlatot tesz a megfelelő vizsgálati 

programra is. 

5.3 Az idő hatása 

Fontos, hogy a kivitelező készítsen megfontolt becslést a megkövetel t tulajdonságokra a teljes időtartam 

alatt, különösen nagy betonmennyiségek (> 200 m3 {260cy}) esetén, amikor a szállítási kapacitás 

korlátozott, vagy amikor az ellátás bonyolult a szűk munkatér miatt. Ez a becslés foglalja magába a 

következőket: 

 

 A cölöp/panel kitöltéséhez szükséges periódus  

 A keverőtelep és a munkahely közti szállítás távolsága/időtartama 

 A keverőtelep kapacitása 

 A bevált tartaléküzem rendelkezésre állása 

 A szállító járművek kapacitása és száma 

 A munkahely megközelítő útjának minősége 

 Időjárási tényezők, különösen a hőmérséklet 
   

A fentiek alapos megfontolása gyakran azzal jár, hogy meg kel növelni a bedolgozhatóság időtartamát 

(különösen a folyás/roskadás megtartását) kötéskésleltető, vagy a konzisztencia-eltarthatóságot növelő 

adalékszerek használatával, amint azt a 11. ábra is mutatja. 
 

11 ábra  – A bedolgozhatóság időtartamának meghosszabbítása 
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5.4 A betonkészítés minőségi vizsgálata 

 

A betongyárak a megfelelő szabványok és a saját minőségi előírásaik alapján dolgozhatnak. A betongyáraknak 

Teljesítésítménynyilatkozattal kell rendelkezniük, aminek legalább a következő követelményeket kell tartalmaznia: 

 

 Jóváhagyott Minőségirányítási Rendszer, lásd a nemzetközi és európai szabványt EN  ISO 9001 

 Egy akkreditált laboratórium által hitelesített termékvizsgálat 

 Akkreditáló Testület által igazolt, érvényben levő megfelelőségi nyilatkozat 

’1. Megjegyzés: a megfelelőség ellenőrzését az Európai Szabvány EN 206:2013, 8. paragrafusában leírt 

megkövetelések szerint kell elvégezni (4) 

’2. Megjegyzés: az Akkreditáló Testület által igazolt felügyeleti-, és gyártásellenőrzési igazolást az Európai 

Szabvány EN 206:2013, C melléklet alapján kell kiadni (4) 

 

A készre kevert beton gyártási folyamata jelentős szerepet játszik a beton állagára, szerepe nagyon fontos a rés- 

vagy a cölöpbeton minőségére. Mielőtt megrendelnénk a betont, ismerni kell  a szállító beton receptúráját, gyártási 

és minőségellenőrzési eljárását. A kiíráskor a gyártónak tájékoztatnia kell a megrendelőt a betongyár állapotáról, és  

akkor is értesíteni kell őt, ha bármilyen változás történt a kiírás és a kivitelezés közötti időszakban. 

 

Azokban a régiókban, ahol a gyártó részéről egy megfelelő minőségbiztosítási tanúsítvány nem áll rendelkezésre, 

lehetséges lehet, hogy a beszállító alacsonyabb minőségbiztosítási szinten szállítson. Ekkor a megrendelő 

felelőssége, hogy meggyőződjön a termék megfelelő minőségéről és állagáról , ennek érdekében megfelelően 

tapasztalt személyzetnek kell ellenőriznie (vagy értékelnie) a következőket: - 

 Kalibrált súlymérő műszer a különböző adagolás vizsgálatára 

 Kalibrált áramlásmérő a hozzáadandó vízmennyiség méréséhez 

 Műszaki leírás az adalékanyag méréséhez 

 Kalibrált automata vagy kézi nedvesség vizsgálat: automata, a finom szemcsés adalékanyag 

nedvességtartalmának méréséhez, és kézi készülék a rendelkezésre álló halmaz nedvesség méréséhez. 

 

Á következő lépések váltak be a gyakorlatban annak érdekében, hogy rés- vagy cölöpbeton következetesen 

megfelelő minőségű legyen: - 

 Az adalékanyag nedvességtartalmát rendszeresen m érni kell, a felhasznált mennyiség, az időjárási 

körülmények, a tárolási körülmények, és a keverék érzékenységének függvényében. A nedvességtartalmat 

legalább napi két alkalommal kell ellenőrizni. 

’1. Megjegyzés: a tárolóban lévő adalékanyag felületi nedvességmérése nem ad kellő tájékoztatást az 

adalékanyag teljes mennyiségének nedvességére. 

’2. Megjegyzés: finom- és durvaszemcsés adalékanyag felületi nedvességtartalmát és lekötési képességét 

reprezentatív mintán kiszárítással rendszeresen vizsgálni kell  

 A friss beton tényleges víztartalmát rendszeresen ellenőrizni kell 

Megjegyzés: gyakran a betont automata ellenőrzésével keverik, az alkotó anyagok mennyiségének és a 

keverőgép nyomatékának a mérésével. Ezek nem pontos mérések, a tényleges víztartalom mérése  jobb. 

 Előzetesen be kell vizsgálni a keverővíz, beleértve az újrahasznosított víz, finom szemcsetartalmát, kémiai 

összetételét, hogy megfelel a hozzáillő szabványnak, lásd az ASTM C1602 (2012) amerikai szabványt (5) 

’1. Megjegyzés: legtöbbször adalékszert kell tenni az újrahasznosított vízhez, hogy bedolgozható legyen  

’2. Megjegyzés: sok cég idegenkedik az újrahasznosított víz felhasználásától, mivel rossz tapasztalatuk van 

a friss beton tulajdonságainak romlása miatt, amit valószínűleg a vízben maradt finom szemcsék és/vagy a 

vízben maradt nagy hatású vízcsökkentő adalékszer (képlékenyítő szer) okoz 

 Hetente kell vizsgálni a finom és a durva adalékanyag összetételét, vagy akkor, amikor változás történt a 

betonszállításban 

 Hetente kell vizsgálni a keverési időt 

 A betonszállító mixer keverődobját állandóan, de legalább naponta egyszer ki kell mosni 

 A tömegmérés eredményét minden keverésné l azonnali ki kell nyomtatni, a betonszállító mixernek vinnie 

kell, és a megrendelőnek át kell adnia 

 A betonszállító mixerben maradt betont vagy vizet minden feltöltés előtt ki kell üríteni  

______________________ 

(4) lásd az MSZ 4798:2016 szabvány 8. pontját, illetve C mellékletét [AVSZ szerk] 
(5) az újrahasznosított keverővíznek meg kell felelnie az MSZ EN 1008:2003 szabvány előírásainak. A hálózatról vett 

keverővizet nem kell bevizsgálni [AVSZ szerk] 
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6 KIVITELEZÉS 

6.1 Általános rész 

Ez a fejezet a mélyalapozásnál alkalmazott vízalatti technológiával bedolgozott betonozási eljárásokkal 

és módokkal foglalkozik (fúrt cölöp, résfal) 

 

Minthogy az európai, amerikai és nemzetköz i szabványok és előírások változatosak, itt a legjobb 

gyakorlatot és ajánlásokat adjuk meg. 

 

Nem foglalkozik ez a fejezet a „száraz” betonozás körülményeivel, ahol a betont rendszerint szabadon 

ejtik le bizonyos magasságból. Az EN 1536 megengedi a száraz betonozást, ha a közvetlenül a 

betonozás előtti ellenőrzés szerint nincsen víz a cölöp furatában. Az US Autópályakezelő Hivatala [FHWA 

2010] úgy definiálja a száraz állapotot, hogy „75 mm-nél (3 inch) kevesebb víz van a furat alján, és a 

hozzáfolyás nem több, mint 25 mm (1 inch) 5 percenként”. Ha nagyobb a vízhozzáfolyás, azt ajánlják,  

hogy a furatot külső forrásból töltsék fel vízzel annyira, hogy a hozzáfolyást ellensúlyozza a pozitív 

vízfelszín a furatban, és ezt követően a betonozást vízalatti betonozási eljárással végezzék. Ha túlzott 

mértékű a furatba a vízbetörés, akkor a betonozás még a vízalatti betonozási eljárással is azzal a 

kockázattal jár, hogy a beszivárgó víz összekeveredik a friss betonnal.  

 

6.2 A betonozás előtti teendők 

Igen fontos, hogy a földkiemelés alja legyen, amennyire lehet mentes a laza törmeléktől, amelyet 

felkavarhat a betonozócsőből kiáramló első betontömeg. Nehéz a fenékről minden törmeléket eltávolítani.  

Kisebb mennyiségű törmelék általában nem rontja a minőséget. 

 

Nagyon fontos a talp tisztasága az olyan teherviselő elemeknél, amelyek főleg a talpellenállásra 

támaszkodnak; ekkor fontos, hogy minimális maradjon a törmelék a cölöp, ill. a résfal alján. A talp 

tisztaságának mértékét a tervezési stádiumban meg kell tárgyalni, meg kell határozni és a helyszínen 

meg kell valósítani. A talp tisztaságának ellenőrzésére több módszer is van, néhány példát a [FHWA, 

2012] 19 fejezete mutat be. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a talp alakját a földkiemelő eszköz geometriája szabja meg. Résfal szedésekor 

minden függélyben íves forma alakul ki a talpon. Ilyen esetben nagyon fontos, hogy a talp-tisztaság 

ellenőrzésének helyét gondosan fontolják meg és jegyzőkönyvezzék.  A 12. ábra azt a különleges estet 

mutatja, amikor kemény talajban marótárcsás réselőgépet (ún. hidrofrézert) használnak. Ilyenkor a 

földkiemelés alja a marótárcsák alakját követi, beleértve a középső tisztító függélyt is.  

 

A cölöpök talpát általában dobfúróval vagy más bevált eszközzel tisztítják. A résfalak t alpát általában a 

földfejtő eszközzel vagy más bevált módon tisztítják.  

 

Különleges eszközök szükségesek ahhoz, hogy eltávolítsák a túlzott iszaplepényt (ami a földkiemelés 

során halmozódott fel), a földkiemelés felületén vagy a szomszédos elemeken (ami a friss beton és a 

bentonit kölcsönhatására képződött). Ez nem alapvető tevékenység és a legtöbb esetben nem 

követelmény, de szükséges lehet, ha a kitettség időtartama vagy a terv megköveteli, vagy egyéb 

követelmény esetén. A földkiemelő eszköz a névleges keresztmetszetével általában megfelel arra, hogy 

a túlzott iszaplepényt eltávolítsa, de szükség esetén speciális tisztítószerszám is használható.  

 

Kívánatos, hogy a támasztó folyadék tiszta legyen a vasszerelés  elhelyezés előtt. Mintát kell venni a 

támasztó folyadékból a kiemelés talpáról akár közvetett módon. A fúróiszapminta tulajdonságai feleljenek 

meg az 1. táblázat vagy a 2. táblázat adatainak. 
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1.  tábláza t – A bentonit támasztófolyadék tulajdonságának szükséges értékei a betonozás előtt  

[Európai Szabvány EN 1538:2010, Amerikai Szabvány FHWA GEC10, 2010] (6) 

 

Tulajdonság Vizsgálati mód Szükséges érték 

sűrűség iszapmérleg <1.15 g/ ml 

viszkozitás Marsh tölcsér 32-50 másodperc 

homoktartalom 

térfogatszázalék 

homoktartalom vizsgáló 

eszköz 

<4% 

 

2.  tábláza t –  A polimer támasztó-folyadék tulajdonságának szükséges értékei [FHWA GEC, 2010] (6) 

 

Tulajdonság 
Vizsgálati mód Szükséges érték 

sűrűség iszapmérleg <1.025 g/ ml 

viszkozitás Marsh tölcsér ≤ 135 másodperc 

homoktartalom 

térfogatszázalék 

homoktartalom vizsgáló 

eszköz 

<1% 

 

Szigorúbb követelmények szükségesek bizonyos körülmények pl. lassú betonbetöltés esetén, törmelék 

képződés csökkentése érdekében. 

 

A betonozás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a betonozási körülmények megfelelnek-e a 

terveknek és az előírásoknak, pl. földkiemelés mélysége, betonfedés minimuma (távtartók), és 

betonacélarmatúra. 

 

A többfüggélyes réspanel esetében minden függély mélysége 0,5 m pontossággal azonos kell legyen,  

különleges esetektől eltekintve, mint a sziklás talajban alapozott többfüggélyes panel. Ha a panel 

lépcsőzetes, akkor a betonozásnak ezt figyelembe kell vennie.  

 

__________________ 
(6) a Marsh-érték vizsgálatára EN ISO 13500 szabványt kell követni [AVSZ szerk] 
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12.  ábra  – A földkiemelő eszköz geometriáját tükröző fenékvonal (hidrofrézeres réselés esetén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A föld végső kiemelésétől a betonozásig eltelt időt a lehető legrövidebbre kell tartani. Ha olyan elemeket, 

mint pl. a résfal szakaszoló elemet vagy armatúrát kell elhelyezni, úgy a tisztítást előzetesen el kell 

végezni. A tisztítási folyamatot és az egyes műveletek közötti időtartamot az első paneleknél kell 

meghatározni. Késlekedés esetén ismét ellenőrizni kell a támasztó folyadék minőségét, és szükség 

esetén a tisztítást meg kell ismételni. 

 

A törmelék és a támasztó folyadékból kiülepedő részek általában az emelkedő beton felületére jutnak. A 

betont az elméleti szint fölé töltik, hogy később eltávolítható legyen a hibás beton a levésési szint felett, 

s így a levésésnél már egészséges beton maradjon. 

 

6.3 A betonozócső és a tölcsér 

A gravitációs betonozócsövek átmérője min. 150 mm vagy az adalékanyag szemcseátmérőjének 

hatszorosa közül a nagyobbik kell legyen [Európai Szabvány EN 1536:2010]. Általában 250 mm-t 

alkalmaznak. A zárt (szivattyús) rendszereknél 150 mm-nél kisebbek is lehetnek. 

 

A betonozócsövek acélból készülnek, mivel az alumínium reakcióba lép a betonnal. A műanyagcsövek 

nem használatosak, de alkalmazhatók, ha kellően erősek. 

 

A részekből álló csövek csatlakozása legyen vízzáró. A szokásos csőhossz 1 – 5 m. Előnyben részesítik 

a hosszabbakat, mert így kevesebb a kapcsolat, de figyelembe kell venni a különböző hosszakat a 

különleges körülményektől függően (pl. a kiemelés mélysége, a tölcsér emelése, az első csőemeléskor 

a bemerülés, az utolsó betonadagoknál a kis hidrosztatikus nyomás). Előfordultak törések a 

kapcsolatoknál a betonozócső használata során, így nagyon ajánlatos az alapos vizuális ellenőrzés.  
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 Csatlakozás nélküli, szilárd betonozócső olyan kis mélység esetén alkalmazható, amikor azt a 

berendezés lehetővé teszi. 

 A tölcsér térfogata legyen elegendő, hogy lehetővé tegye a folyamatos betonbetöltést a csőbe. 

 A csövek legyenek simák, tiszták, egyenesek, hogy bennük minimális legyen a súrlódási 

ellenállás. 

 

6.4 A betonozócsövek kiosztása 

A cölöpök általában kör keresztmetszetűek, a furatban általában elegendő egy központosan elhelyezett 

cső. A résfalakra az előírások 1,8 – 2,5 m (maximum 3m) között eltérő határt adnak a vízszintes  

szétterülésre. [Angol Szabvány SPERW 2007, Európai Szabvány EN 1538:201, Ausztrál betonozási 

kézikönyv CIA Z17, 2012]. Ajánlatos ezt a határt 2,0 m-ben megszabni. Nagyobb szétterülési távolság 

(3,0 m-ig) akkor fogadható el, ha a beton bedolgozhatósága kellően bizonyított és nagy az acélbetétek 

közötti szabad tér valamint a betonfedés. 

 

A tervben szimmetrikusan kell elhelyezni a betonozócsöveket, hogy elkerüljük a beton eltérő 

emelkedését, azaz központos legyen egyetlen cső esetén, és kb.  1/4 panelszélességnyire a két széltől 

két cső esetén. 

 

6.5 A kezdő beton elhelyezése 

A kezdő beton elhelyezése a teljes betonozási folyamat legkritikusabb lépése, minthogy az első 

betonadagot a támasztó folyadéktól elválasztva kell elhelyezni.  

 

A kezdő betonnak a száraz és a nedves módszerét is tartalmazzák a szabványok és az  irodalom lásd 

FHWA GEC10, 2010]. 

 

A száraz módszer esetén a betonozócső aljára egy szigetelő gyűrűvel ellátott acél- vagy furnérlemezt  

helyeznek, ami lehetővé teszi, hogy a cső talpra eresztésekor a támasztó folyadék ne hatoljon be a csőbe. 

Ezután a betont betöltik a száraz csőbe, amit 100 – 200 mm-re megemelnek, hogy a beton kifolyjon. 

 

A nedves módszer esetén egy elválasztó közeget lehet használni(7). Ilyen „dugó” pl. a vermikulit  

granulátum (gyakran zsákolva), egy felfújható gumilabda, egy szivacs - vagy habszivacs labda. Gyakran 

még egy acéllemezt is alkalmaznak a tölcsér alján, majd a tölcsért megtöltik és a lemezt daruval kiemelik.  

Másik módszer, hogy a betonozó tölcsér gyors ütemű teljes feltöltésével a beton szerepel elválasztó 

közegként a betonozás megkezdésekor. A dugónak kell megakadályoznia, hogy a beton első adagja 

keveredjen a támasztófolyadékkal, ami a csőben szétosztályozódáshoz vezetne. A betonozás kezdeténél 

kis mértékben fel kell emelni a betonozócsövet (csak annyira, mint a betonozó cső átmérője), hogy a 

beton kifolyjon, és a dugó kijöjjön a betonozó cső aljából. 

 

A 13. ábra mutatja a nyomásviszonyokat a betonbetöltés előtt és alatt. Ez kihangsúlyozza azt, hogy a 

betonozócsőnek kellően be kell merülnie a betonba az első megemelés előtt. A beton megkövetelt szintjét 

a helyszíni körülményeknek megfelelően kell megválasztani a betonozó cső első szétszereléséhez. 

Lényeges, hogy a betonozás megkezdése előtt elegendő betonmennyiség legyen a helyszínen.  

 

________________ 

(7) A hazai gyakorlatban nem használnak ilyen dugót, a tapasztalatok szerint erre nincs szükség [AVSZ szerk] 
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13.  ábra  – A betonozócső feltöltésének fázisai 

 

 
ahol: 
hF a támasztó folyadék szintje 

DT a betonozócső átmérője 
D a földkiemelés mérete (átmérő, mélység) 
db-t a fenék és a betonozócső alja közti távolság 

hc a betonfelszín a fenék felett 
hc,T a betonszint a betonozócsőben (= hidrosztatikus egyensúlyi pont) 
h1/h 2 a betonozócső beágyazódása a cső megemelése előtt (1) és után (2) 

sT  a betonozócső részének hossza: h2 ≥ 3 m 
po/pi hidrosztatikus feszültség a földkiemelésen kívül (o) és belül (i) 
pi,T hidrosztatikus feszültség a betonozócsőben 

 

6.6 A betonozócső beágyazódása 

A betonozócsőnek be kell ágyazódnia a már betöltött betonba. Kivitelezési szabványok  [EN 1536:2010,  

EN 1538:2010] e beágyazódás minimumát 1,5 – 3,0 m-ben írják elő, nagyobb értéket adva a nagyobb 

munkákhoz. A gyakorlat általában elfogadja a minimum 3,0 m-t.  

 

Ideiglenes védőcső használatánál, a védőcső kihúzásánál figyelembe kell venni a betonozó cső minimális 

beágyazódását. A védőcső kihúzásánál a betonszint vissza fog esni a védőcső által hagyott üres körgyűrű 

miatt. A betonszint visszaesését figyelembe kell venni a védőcső kihúzásánál úgy, hogy a minimális 

beágyazás biztosítva legyen. 

 

Ha kettő vagy több betonozócsövet alkalmaznak (lásd 6.4 fejezet), akkor a csövek aljának azonos szinten 

kell lenniük (kivéve, ha a talp lépcsőzetes, ami külön intézkedést tesz szükségessé). 
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A beton folyásához az szükséges, hogy a betonozócsőben lévő beton súlya haladja meg: 

 a betonozócső aljánál a külső ellenállást (hidrosztatikus folyadék nyomást),  

 a már betöltött beton ellenállását, 

 a beton és a betonozócső belseje közötti súrlódást. 

 

Egyes szerzők utalnak a hidrosztatikus egyensúlyi pontra, ahol a csőben lévő gravitációs erő  

egyensúlyban van a folyással szemben működő ellenállással, lásd a 13. ábrát. Az a beton, amit e ponton 

felül töltenek be, megindítja a beton folyását, és minél nagyobb a betöltés mértéke, annál gyorsabb a 

beton kifolyása a betonozócsőből. 

 

A betonozócső túlzott beágyazódása túlzott ellenállást vált ki a folyási ellenállással szemben, ami a 

vasszerelés megemelkedését válthatja ki. 

 

Erős műszaki érvek indokolják, hogy kerüljék a betonozócső túlzott beágyazódását. A túlzott 

beágyazódás miatt kisebb a fejben a nyomás, csökken az enerigaellenállás, lassabb a beton folyása. A 

cölöpre és a befogott résfalakra az angol ICE előírások a beágyazódás maximumát 6,0 m-re korlátozzák 

[SPERW, 2007]. Ipari tapasztalatok azt sugallják, hogy jó gyakorlat a beágyazódást 3,0 – 8,0 m között 

tartani. 750mm-es, vagy annál kisebb átmérőjű fúrt cölöpöknél a maximális beágyazódást 12m -re kell 

megemelni. 

 

Helyes az a gyakorlat, hogy megmérik a beton szintjét valamennyi adag betöltése után. Hasznos lehet a 

hidrosztatikus egyensúlyi pontot meghatározni megmérve a csőben a beton mélységét. 

 

A betonnak szabadon kell kifolynia a betonozócsőből hirtelen kieresztés nélkül. Ha hirtelen kieresztésre 

van szükség a folyás fenntartásához, az az elégtelen bedolgozhatóságot jelzi . Ez befolyásolhatja a 

betonfolyás alakját és annak kockázatával jár, hogy keveredik a támasztó folyadék és a szennyezett 

anyag a beton tetején, ami a törmelék beágyazódásához vezethet. A keverék megfelelő összetétele és a 

betonozócső beágyazódásának csökkentésével nem szükséges a hirtelen kieresztés. 

 

Előre meg kell határozni a betonozócső véletlen felhúzás utáni ismételt beágyazásának eljárását. 

 

6.7 A beton folyásának alakja 

A beton folyásának alakját nem értelmezik helyesen. Folyamatban vannak további kutatások, ahol a 

betonozó csőből kiáramló beton folyásának alakját numerikus áramlástani modelleken vizsgálják. A 14. 

ábra egy hosszában kettévágott cölöpöt mutat, ahol festett betont használtak ahhoz, hogy különleges 

feltételek mellett a beton folyását vizsgálják  (Böhle, Pulsfort 2014) 

 

Ezen útmutató szponzorainak támogatásával további kutatást folytat a Müncheni és a Missouri 

Műegyetem, hogy jobban megismerjük a folyás alakját, valamint azokat a kritikus paramétereket, amelyek 

befolyásolják a folyást. A kutatások eredményét az útmutató második kiadása fogja tartalmazni. 

 

  



 

 
EFFC/DFI Betonútmutató első kiadvány 

 
28 

 
 

14.  ábra  - Hosszában kettévágott cölöp festett betonnal a beton folyásának vizsgálatához (Böhle,  

Pulsfort 2014) 
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6.8 A beton áramlása a vasalás és a kirekesztések körül 

Amint a 2. fejezet kifejtette különös figyelmet kell fordítani a beton áramlásának akadályaira. Minden 

dugulás akadályozza a betonáramlást és csökkenti annak lehetőségét, hogy a beton körülfolyjon és 

magába foglalja az acélbetéteket és a kidobozolásokat. Minthogy a tényleges áramlás az ellenállási 

pontnál működő energiától függ, a szűkületek kritikusabbak a betonozócső nyílásától távolabbi helyeken,  

és a magasabb szinteken, ahol kicsi a beton nyomása.  

 

Együttesen kell megfontolni a betontechnológiát, az elhelyezés módszerét és a vasalás tervezését ,  

beleértve a visszavésési szint feletti túlbetonozást is. 

 

A távtartókat és más bebetonozott alakzatokat úgy kell megtervezni, hogy azok a beton áramlását  

megkönnyítsék. 

 

6.9 A betonozás jegyzőkönyvezése 

A betonozócső minden helyzetében mérni kell a betonfelszín mélységét, és a beágyazódás hosszát 

jegyzőkönyvezni kell szabályos időközönként minden betonbetöltéskor. 

 

A mért mélységeket, a betonadagok mennyiségét és a csőhosszakat a betöltés közben azonnal 

grafikusan ábrázolni kell, és össze kell hasonlítani az elméleti értékekkel. Ilyen grafikon látható az  Európai 

Szabvány EN 1536:2010 C mellékletében. 

 

Az ilyen összehasonlítás azonosíthat olyan helyeket, ahol túlfejtés volt vagy a beton üreget töltött ki. E 

mérések azonosíthatnak olyan szokatlan földkiemelési körülményeket, amelyek további vizsgálatokat  

indokolhatnak. 

 

7 TELJESMÉRETŰ MÉLYALAPOZÁSI ELEMEK VIZSGÁLATA 

 

A mélyalapozási elemek kivitelezésére vonatkozó kritikus információk meghatározásának hatékony 

módja egy vagy több életnagyságú vizsgálat elvégzése. Ideális esetben az ilyen teljes körű vizsgálatot  

ugyanazzal a felvonulási módszerrel, felszereléssel és anyagokkal végzik, amelyeket a folyamatos 

munkára irányoztak elő. Így a teljes körű vizsgálat során felmerült problémák korrigálhatóak a folyamatos 

munkavégzés előtt. Lehetőség nyílik az építési szempontok finomítására és a megfelelő paraméterek 

kialakítására. 

 

A vizsgálatok terjedelme és köre legyen arányos a létesítmény méretével, komplexitásával és 

kockázatával. A vizsgálandó témaköröket a következő szempontok alapján kell kiválasztani: 

 Tervezés és a vasalás megtervezése 

 A friss beton teljesítménye 

 A kivitelező általános tapasztalata, kapacitása és gyakorlata 

 A helyi talajviszonyokra vonatkozó gyakorlat  

 

Legjobb, ha a munkára kijelölt kivitelező a felvonulás után, de a végleges munka megkezdése előtt végz i 

el ezeket a próbákat. A próbák kivitelezési idejét és költségét a Megrendelőnek már az előzetes 

stádiumban el kell ismernie, ezeknek részletesen kell szerepelnie a szerződéses dokumentumokban.  

 

Ha költségvetési és/vagy ütemezési megszorítások nem teszik lehetővé az ilyen léptékű vizsgálatokat,  

akkor kívánatos legalább a beton helyszíni vizsgálata (próbakeverés) azon tervezési vizsgálatokon 

túlmenően, amelyeket jellemzően a beszállító telephelyén végeznek. 
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8 AZ ELKÉSZÜLT MUNKA MINŐSÉGELLENŐRZÉSE 

 

8.1 Általános rész 

A fúrt cölöpöket és a résfalakat közvetlenül a talajhoz betonozzák, a betonozás menete nem látható a 

felszínről. A kivitelezésben bizonyos hiányosságok elkerülhetetlenek. Ezért az elkészült munka 

minőségellenőrzése folyamán meg kell engedni olyan hiányosságokat, amelyek nem befolyásolják  

jelentősen a szerkezet szilárdságát és az elvégzett műtárgy tartósságát. 

 

Általában sokkal jobb időt és erőfeszítést fordítani a munka megkezdése előtti vizsgálatokra, m int 

költséges és részletes vizsgálatokat előírni a kivitelezés utáni időre, amikor az már sok szempontból 

elkésett. Az is lehetséges, hogy az első elemek elkészülte után cölöpök és résfalak korlátozott számú 

mintáját tegyék vizsgálat tárgyává, ami részét képezheti a minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés  

eljárásnak, lehetővé téve egy módosítást a kezdeti stádiumban. 

 

 

8.2 Az építés utáni vizsgálati módszerek 

Egy sereg roncsolásos és roncsolásmentes módszer áll rendelkezésre, hogy meghatározzuk a cölöp 

vagy a résfal méreteit és minőségét (8) 

 

A módszerek részleteit a D mellék let tartalmazza. 

 

A roncsolásmentes vizsgálatokat gyakran nehéz helyesen kiértékelni, ez szakértő tudását és 

tapasztalatát igényli. 

 

A hibák általában három kategóriába sorolhatók.  

 Zárványok 

 Barázdálódás 

 Vonalas és hálózatos betonhiányosság 

Minden fajta rendellenesség részletesen le van írva példákkal illusztrálva az  E mellék letben. 

Ha a hiányosság hibának minősíthető, és  a rendellenességek gyakoriak, megkövetelhető a hibás 

mechanizmus okának kiderítése, amivel megváltoztatható az eljárás és elkerülhetők a további hibák.  

 

Rendellenességet okozhat az olyan beton, amelyik nem ömlik be folyamatosan, nincs megfelelő 

stabilitása, amelynek a tulajdonságai nem alkalmasak a betöltésre, vagy ha gyenge a szakértelem. Ezen 

útmutató ajánlásainak betartásával a rendellenességek minimumra szoríthatók.  

 

_________________ 
(8)A hazai gyakorlatban roncsolásmentes szonikus integritás vizsgálatot végeznek. 

Roncsolásos vizsgálatot csak káresemény esetén végeznek. Cölöp esetén felülről történő magfúrással, résfalból vízszintes 

magmintavétellel ellenőrizhető a szilárdság illetve a vízzáróság [AVSZ szerk] 
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A Melléklet – Vizsgálati módszerek a friss beton je llemzésére  

 

1. Reológia 

 

A beton a szemeloszlása tekintetében nem homogén. Ezért reológiája nem határozható meg a fizikai 

paraméterek (folyási feszültség, plasztikus viszkozitás) abszolút korrekt adatával. Ráadásul, minden 

reométernek (a reológiai paramétereket mérő készülék) van egy jellegzetes eltérése, amely nem 

kalibrálható, mert nincs közvetlen referenciája. Az A.1 ábra mutat egy példát a reológiai 

paramétereket mérő készülékre. 

 

Ha mindig ugyanazt a berendezést használják, a különböző fázisban lévő, különböző betonok 

összehasonlítása révén, alapvető értelmezések nyerhetőek. Ez a vizsgálat az EFFC és DFI jelenlegi 

kutatásainak egy része. 

A.1 ábra  - Példa a friss beton reológiai paramétereit mérő készülékre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A reométert általában laboratóriumi vizsgálati eszköznek tek intik .  

 

2. Bedolgozhatóság 

 

A következőkben leírt vizsgálati módszerek nem tudják elkülöníteni a viszkozitást vagy a folyási 

feszültséget a beton tényleges reológiai viselkedésétől. Mindazonáltal nagy előnye a következő 

vizsgálatoknak a használhatóságuk, amelyek a bevált pontosságukkal együtt elismert 

nemzetközi szabványvizsgálattá tette azokat.  
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2.1 - Terülési vizsgálat az EN 12350-5 szerint 

Elv: A beton szétterülése a konzisztencia mérőszáma. 

Eljárás: A friss betont betöltik és betömörítik egy 20 cm magas üres  csonkakúp-alakú 
edénybe. Felemelve a csonkakúpot a kezdő roskadás után a talplemezt 15-ször 
megemelik és leejtik, ami egy végső szétterüléshez vezet.  

Megjegyzés: A stabilitás súlyos elvesztése szemmel látható.  

 

2.2 - Roskadási vizsgálat az Európai Szabvány EN 12350-2, Amerikai Szabvány ASTM 
C143 szerint 

Elv: A beton roskadása a konzisztencia mérőszáma. 

Eljárás: A friss betont betöltik és betömörítik egy 30 cm magas, üres csonkakúp-alakú 

edénybe. A kúp felemelés után a beton megroskad. 

Megjegyzés: A stabilitás súlyos elvesztése szemmel látható. 

 

2.3 - A roskadási-terülés vizsgálata az Európai Szabvány EN 12350-8, Amerikai 
Szabvány ASTM C1611 szerint 

Elv: A roskadás-terülés a konzisztencia és részben a folyósság mérőszáma. 

Eljárás: A friss betont betöltik és betömörítik egy 30 cm magas, üres csonkakúp-alakú 
edénybe. A kúp felemelés után a beton megroskad és folyik. Megmérik a beton 

végső átmérőjét mm-ben. Lehet még a beton szétterülésének idejét is mérni.  

Megjegyzés: A stabilitás súlyos elvesztése szemmel látható. 
Az eredeti vizsgálat a T500 időt vizsgálja, azt az időt, ami alatt a beton 500mm-es  

terüléséhez tartozik. Minthogy a rés- vagy cölöpbeton pedig nem terül szét ilyen 
mértékben, alternatívaként a végső terüléshez tartozó idő (Tv ég), vagy a végső 
terülési átmérő (Dv ég) adható meg (Australian Tremie Handbook CIA Z17, 2012) 

 

A.2 ábra  – Felszerelések roskadás-terülés vizsgálathoz a hazai gyakorlatban 
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2.4 – „L” szekrényes vizsgálat az Európai Szabvány EN 12350-10, Ausztrál Beton 
Kézikönyv (ACI Z17) szerint (10) 

Elv: A vizsgálat a folyósság megbecslésére használatos az áthaladó képességhez  
kapcsolódóan. 

Eljárás: A kapu zárva van, a berendezés függőleges részét megtöltik betonnal és 

betömörítik. 1 perc után a csúszó kaput megemelik, és a beton kezd átfolyni a kapun,  
ahol 2 vagy 3 sima rúd utánozza az acélbetétek akadályozó hatását (lásd A.3 ábra)  

A szabványos vizsgálat során megmérik a beton magasságát a függőleges részben 

(H1) és a vízszintes rész végénél (H2), és meghatározzák a H2/H1 értéket, ami a 
folyósságnak és a gátló ellenállásnak a mérőszáma. Az Ausztrál Beton Kézikönyv 
(Australian Tremie Handbook) ajánlata szerint csak a szekrény végén az „fv ég” teljes 

magasságot kell mérni, 5mm-es pontossággal. Annál a betonnál, amely nem éri el 
a szekrény végét, a kaputól befutott távolságot kell mérni, a feltöltési magasság 
helyet. 

Egy kibővített vizsgálatnál a beton 200mm-es és a 400mm-es befutott távolság idejét 
mérjük. Az Ausztrál Beton Kézikönyv ajánlata szerint  mérjük a beton a szekrény 
végéhez érkezésének az idejét, és vegyük figyelembe a „Tv ég” érkezési időt a 

viszkozitáshoz. 

Megjegyzés: A gátló ellenállás és a stabilitás súlyos hiánya szemmel látható. Ajánlatos csupán 
két fékező rudat alkalmazni, hacsak a legnagyobb szemcsenagyság nem kisebb 10 

mm-nél. Ennél kisebb szemcsenagyságnál használjunk három fékező rudat.  

3. A bedolgozhatóság időtartama 

A bedolgozhatóság időtartama az általános szóhasználatban azt az időtartamot jelenti, amire a 

betonnak szüksége van arra, hogy a betöltés és az elhelyezés alatt kellő bedolgozhatósággal 

minden hézagot kitöltsön. A bedolgozhatósági időtartam jóval a kötés előtt végződik az EN 196-3 

szerint, ami a betonpépre vonatkozik. 

3.1 Eltarthatósági vizsgálata 

Elv: A tervezett időtartam bedolgozhatóságának megfigyelése roskadási vizsgálattal 

Eljárás: 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. 

 Ajánlatos elérni 180 mm-nél nagyobb roskadási és/vagy 500-600 mm-nél nagyobb 

terülési értéket ahhoz, hogy a tervezett idő végén a beton még bedolgozható legyen  

Megjegyzés: A vizsgálathoz használható a roskadás vagy terülési vizsgálatnál alkalmazott 

felszerelés is. Ajánlott érték terülésnél 560 mm (9) 

3.2 Gyúrózacskó vizsgálat (CIA Z17 szerint) (10) 

Elv: A hidratáció keltette konzisztencia változásnak a közvetlen mérése. 

Eljárás: Kb. két liter friss betont műanyagzacskóba töltenek. A gyúrózacskót tenyérbe téve a 
hüvelykujjat szabályos időnkint a friss betonba nyomjuk és így megállapít juk az A.1 

táblázat segítségével a konzisztencia tényleges állapotát, amit jegyzőkönyvezni kell. 

___________________ 
(9)A friss beton roskadási vagy terülési mértékét az MSZ EN 12350-2:2009 szabvány szerint kell meghatározni [AVSZ szerk] 
(10)Ezt a vizsgálatot nem alkalmazzuk a hazai kivitelezésben [AVSZ szerk] 
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 Az Ausztrál Beton Kézikönyv a folyékony állapotból a puha állapotba való átmenetet  
tekinti észrevehető dermedésnek, így a nedves bedolgozhatóság kritikus 
időpontjának. 

Megjegyzés: Az átmenet puha állapotból képlékeny állapotba jelezheti a kötés kezdetét. 
Ugyancsak minőségi vizsgálatról van szó, a kezdő és a végleges kötés 
meghatározásához (lásd A.1 táblázatot, Australian Tremie Handbook CIA Z17,  

2012) 

A.1 tábláza t - Minőségi konzisztencia osztályozás a gyúrás során megfigyelhető viselkedéssel  

 

Konzisztencia Viselkedés a gyúrás során Hidratációs fázis 

Folyós körülfutja a tenyeret  

Puha 
roskad a tenyérben, nyomásra 

alakja könnyen változik 
 

Plasztikus 
nincs mozgás a tenyér körül, 

gyúrható 
kötés 

Merev max. 30 mm-re nyomható össze kezdete 

Félig szilárd max. 10 mm-re nyomható össze  

Szilárd max. 1 mm-re nyomható össze végső kötés 

 

3.3 Dermedési időtényező vizsgálat (CIA Z17 szerint) (11) 

Elv: A folyós vagy puha beton kötésének időtartama annak ismétlődő vizsgálatával  
határozható meg, hogy mennyire képes egy lyuk bezárására saját önsúlya alatt. 

Eljárás: 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.  

 Megállapítható, hogy addig, amíg a nyílás újra bezáródik, a beton nem kötött meg. 
A lyuk könnyű bezáródásának időtartamát kell, mint dermedési időtéyezőt, 
feljegyezni. 

 

4. Stabilitás (12) 

A stabilitás, nevezetesen az ellenállás a szétosztályozódás, a vízkicsapódás és a kiszűrődés ellen 

a következő vizsgálatokkal állapítható meg: 

4.1 - A vizuális stabilitási index vizsgálata (VSI) az ASTM C1611 szerint 

Elv: A vizuális stabilitási index egy vizuális becslés eredménye, a szétosztályozódási 
ellenállást osztályozza. 

Eljárás: Azonos a roskadási-terülési vizsgálatéval, amit szemrevételezés követ a következő 
táblázatban felsorolt kritériumokat felhasználva.  

Megjegyzés: Az Australian Tremie Handbook (CIA Z17, 2012) csak a VSI = 0 érték használatát  

javasolja megengedni. 

___________________ 
(11)Ezt a vizsgálatot nem alkalmazzuk a hazai kivitelezésben [AVSZ szerk] 
(12)Ebben a fejezetben felsorolt vizsgálatok csak a különleges nagy beruházások esetén indokoltak. Jól felszerelt 

laboratóriumokban végzik őket, a hazai gyakorlatban nem elterjedtek [AVSZ szerk] 
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A.2 tábláza t - Vizuális stabilitási index VSI osztály (ASTM C1611 szerint) 
 

VSI érték kritérium 

0 = nagyon stabil 
semmi jele a szétosztályozódásnak és a víz 

kicsapódásnak 

1 = stabil 
semmi jele a szétosztályozódásnak, csekély 

vízkicsapódás látható, mint a betontömeg fényessége 

2 = nem stabil 
csekély habaracsfényudvar (≤ 10 mm) és/vagy 

adalékanyag a betontömegben 

3 = nagyon nem 
stabil 

nyilvánvaló szétosztályozódás a nagy 
habarcsfényudvarból kitűnően (≥ 10 mm), és nagy 

adalékanyag a betontömeg közepében 

 

A.3 ábra  – Szétterült beton vizuális stabilitási index VSI = 0 értékkel (ASTM C1611 szerint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Statikus szétosztályozódási és kimosódási vizsgálat az  ASTM C1610 vagy az SCC-re  
(öntömörödő betonra) vonatkozó DAfStb útmutató szerint 

Elv: A vizsgálat a statikus szétosztályozódást a durva adalékanyag magasságbeli 
változása alapján értékeli. 

Eljárás: Egy 15 perces időtartam után, három csatlakozó hengerből álló üres oszlopot 

megtöltik betonnal és tömörítik, lásd A.5 ábrát (az eredeti szabványok és irányelvek 
nem engedik meg az öntömörödő beton tömörítését és vibrálását). Két óra elteltével 
mosással és szitálással meghatározzák a durva adalékanyag arányát a hengere k 

tetején és alján A kötés után minden hengerből megállapítják a durva adalékanyag 
mennyiségét. A durva adalékanyag különbségei adják meg a szétosztályozódás 
mértékét. 

Megjegyzés: A vizsgálatot eredetileg kis folyási feszültségű öntömörödő betonokra (SCC) 
fejlesztették ki, ahol a szétosztályozódást a viszkozitással szabályozzák, ezért tehát 
időfüggő. 15 percnél hosszabb állásidő szükséges lehet SCC betonnál, így az 

állásidőt a bedolgozhatóság idejéhez lehetne illeszteni. Kevés  tapasztalat van a rés- 
vagy cölöpbetonnal kapcsolatban. 
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A.4 ábra  – Felső kép Lowke (2013) elméletét mutatja, a bal alsó kép a statikus 
szétosztályozódási öntömörödő betonvizsgálatát mutatja a német DAfStb ajánlata 
szerint, a jobb alsó kép az ASTM C1610 vizsgálatát mutatja  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Megszilárduló vizuális stabilitási index vizsgálat (HVSI) AASHTO PP58-12 
szerint 

Elv: A vizsgálattal a durva adalékanyag statikus szétosztályozódást figyelik meg a friss 
beton megszilárdulása után, a próbahenger kettévágásával 

Eljárás: Egy henger alakú formát betonnal feltöltenek, és tömörítés és vibrálás nélkül, 
zavartalanul szilárdulni hagyják. Amikor kellőképpen megszilárdult, tengelye 
mentén kettévágják és az adalékanyag szétosztályozódását az előírtakkal és 

fényképekkel összehasonlítják, és a HVSI index szerint osztályozzák. 

Megjegyzés: A vizsgálatot öntömörödő betonokra fejlesztették, de ugyanúgy használható rés-, 
vagy cölöpbetonnál is. Előnye, hogy a teljes kötési időt veszi figyelembe, és nem 

igényel különleges felszerelést sem, csak egy betonvágógépet. Ugyanakkor a 
beton teljes szilárdulása több napot vesz igénybe.  
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4.4 – A beton vízkiválásának (vérzésének) meghatározása az Európai Szabvány 
EN480-4, és az amerikai szabvány ASTM C232 szerint 

Elv: Egy edényben a beton felszínén megjelenő víz mennyisége a vízkicsapódás 
mértéke, lásd A.5 ábrát. 

Eljárás: A betont a henger alakú edénybe helyezik be. Mérik a beton felszínén kicsapódó 
vizet a kicsapódás megszűntéig, ill. a beton megkötéséig. 

Megjegyzés: Egyes vállalkozók megbíznak ebben a vizsgálatban, a cél, hogy két óra elteltével 

0,1ml/perc kicsapódásnál kevesebb legyen.  

 

A.5 ábra  – Felszerelés a vízkicsapódás gravitációs vizsgálatára EN480-4, ASTM C232 szerint 

 

 

4.5 - Betonszűrő nyomásvizsgálata az osztrák irányelvek puha betonra (Merkblatt, 
Weiche Betone, 2009) alapján 

Elv: A vizsgálat a hidrosztatikus nyomás alatt álló friss beton vízvisszatartó képességét  
szimulálja és meghatározza a szűrőn keresztül a szűrőveszteséget, lásd A.7 ábra 

Eljárás: 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. 

Megjegyzés: A szűrőstabilitás FW20 osztálya a rés- és cölöpbetonra vonatkozik (amikor 15m-nél 
nagyobb mélységről van szó). A stabilitási vizsgálat ajánlott határa 15 perces szűrési 
időnél maximum 20 liter/m3. Ennek megfelelően 10 liternél a vizsgálati érték egyenlő 

200 ml-el. 
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A.6 ábra – Felszerelés puha beton betonszűrő nyomásvizsgálatára (Merkblatt, Weiche Betone,  
2009) 

 

 

4.6 - Bauer féle szűrővizsgálat az ACI Z17 (2012) szerint: 

Elv: A vizsgálat a hidrosztatikus nyomás alatt álló friss beton vízvisszatartó képességét  

szimulálja és meghatározza a szűrőn keresztül a szűrőveszteséget, lásd A.8 ábra 

Eljárás: A hengeres edényt megtöltik 1,5 l friss betonnal és 5 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 
mértéke. A mért szűrőlepény-vastagság további adat a beton ellenálló képességére  
a bedolgozhatóság csökkenésével szemben.  

Megjegyzés: Az Australian Tremie Handbook az adalékanyag szemcséjének maximumát 
20 mm-re korlátozza. 

 A kézikönyv 15 l/m3–t ajánl a mélyépítésben használt rés- vagy cölöpbetonnál (˃15m 

mélység). 1,5 literes mintához tartozó vizsgálati érték kb. 22ml. 

 Az ipari vizsgálatok összefüggést mutatnak az osztrák betonszűrő és a Bauer féle 
szűrővizsgálat között, miszerint Vloss-15,OVBB [l/m3] / Vloss,Bauer [l/m3] = 1.8 (kb. 2) 
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A.7 ábra - Felszerelés a nyomás alatt levő friss beton vízveszteség vizsgálatára (Bauer) 

 

 

5. A friss beton összetétele 

Annak érdekében, hogy a tényleges összetételt egyeztessék a tervezettel, szaklaboratóriumban 

ajánlatos vizsgálni az olyan tulajdonságokat, mint a tömörség, a víztartalom, a víz -cement tényező, 

a 0,125 mm-nél finomabb szemcsék tartalma vagy a durva összetevők alakja.  

Egy vízmennyiség-vizsgálat az építkezésen is könnyen elkészíthető egy szárítószekrényben, ahol 

lassú hőmérséklet mellett párologtatják el a vizet.  
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B Melléklet – Kezdeti ajánlások a választott vizsgálati módok elfogadási 

fe ltételeire  

B1 táblázat – A mélyalapozásban alkalmazandó rés- vagy cölöpbeton ideiglenes elfogadási feltételei 
 

 Vizsgálati mód és a beton tulajdonságai  Ajánlott értékek – felülvizsgálat alatt * 

1 Kombinált roskadási, roskadási-terülési és 

VSI vizsgálat 

 

 Roskadás h ≥ 180 mm 

minimális stabilitás ellenőrizendő VSI vizsgálattal 

 Roskadás terülési 400 mm ≤ D ≤ 600 mm 

 A végső szétterülés időtartama  3 s ≤ Tv égl ≤ 11 s 

 Vizuális Stabilitási Index (VSI) 0 

2 „L” Szekrényes vizsgálat  

 A doboz végéhez érés időtartama Tv ég ≤ 12 másodperc 

 A feltöltődés magassága a legvégén fv ég > 0 mm 

 Fékező rudak nincsenek 

3 Szűrővizsgálat (mélység ˃ 15 m)  

 Szűrési veszteség Vv eszít,A ≤ 270 ml (az osztrák szűrőberendezéssel) 

Vv eszít,B ≤ 22 ml (a Bauer féle szűrőberendezéssel) 

megjegyzés: 22 ml 15l/m3–nek felel meg (ACI Z1)  

 Szűrőlepény vastagsága hszűrő,B ≤ 100 mm (Bauer féle szűrőberendezés) 

4 Vízkicsapódási arány xv íz ≤ …(a terv alapján kell meghatározni)  

* A B1 táb lázat ideiglenes, a folyamatban levő Kutatás és Fejlesztés R&D (lásd 1.2 paragrafus) eredményei alapján 

felülvizsgálásra kerül. A fenti értékek az Australian Tremie Handbook-ból származnak (ACI Z17, 2012). 

 

B2 táblázat – Vizsgálati módok és azok jellemző ütemezése 
 

Vizsgálati mód 

Cél A vizsgálat gyakorisága 

Konzisztencia 
Folyási 

képesség 
Áthaladó 
képesség 

Ellenállás 
szétosztályo-
zódás ellen 

Vízvissza-
tartó 

képesség 

a laborató-
riumi 

egyöntetűség 
érdekében 

a helyszíni 
elfogad-
hatóság 

érdekében 

Terülés / Roskadás ✔     K minden adag* 

Roskadás terülési ✔     A minden adag* 

Terülés/roskadás  (✔) **    A minden adag* 

VSI    ✔ ✔ A minden adag* 

L szekrény  ✔ ✔ (✔)***  A 
kívánság 

szerint 

Szűrődés     (✔)**** ✔ A 
kívánság 

szerint 

Szétosztályozódás     ✔  L - 

Kivérzés     ✔ ✔ A 
kívánság 

szerint 

Bedolgozhatóság ✔ idő vel     A  

K = kötelező; A = ajánlott; L = lehetséges 

* a vizsgálat gyakorisága csökkenthető, amikor a tervben szereplő előírásokat és a kitűzött értékeket megbízható 

módon elérték  

** a mért idő, ami alatt a beton egy b izonyos terülést elér, utalhat a viszkozitás értékére 

*** a stab ilitásra külön információ nyerhető, amennyiben a vizsgálatot a feltöltés után egy b izonyos nyugalmi idő után 

végzik el (pld. 15 perc) 

**** nagyobb a szűrődési ellenállású betonnak gyakran nagyobb lesz a szétosztályozódási  ellenállása is 
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C Melléklet – A kiegészítő anyagok elvéne k vizsgálata 

 

A cölöpök és a résfalak betonjában gyakran nem szükséges a cementtartalom minimumát előírni ahhoz,  

hogy meglegyen a megkövetelt szilárdsági osztály, és meglegyenek a friss beton különleges 

tulajdonságai is. Kiegészítő anyagokat, pl. pernyét és őrölt kohósalakot gyakran használnak a cement 

helyettesítésére, amelyek viszont visszahatnak a friss beton bedolgozhatóságára, a folyás 

visszatartására és a stabilitásra, valamint a szilárdságra, a tartósságra s az általános fenntarthatóságra.  

Három elv áll rendelkezésre a II. típusú (reaktív) kiegészítő anyagok (EN 206) alkalmazására és 

használatára, ezek a következők: 

1) a k-érték elve, 

2) a beton egyenértékű tulajdonságainak elve (ECPC), és 

3) az összetétel egyenértékű tulajdonságok elve (EPCC). 

Ennek a három elvnek a viselkedési szabályai változóak az EU tagországaiban. Minden projekt esetén 

gondosan kell mérlegelni az elvet műszaki és gazdasági szempontból is (13) 

k-érték elve 

 

A k-érték elve szokásos jellegű. Egy referenciabeton tartóssági viselkedését hasonlítja össze egy 

olyanéval, amelyben a cement egy részét kiegészítő anyaggal helyettesítik.  

A k-érték elve megengedi II. típusú kiegészítő anyagok figyelembevételét, ha: 

 a „víz/cement tényező” helyett a „víz/(cement + k * kiegészítő anyag)” fogalmat alkalmazzák; 

 a (cement + k * kiegészítő anyag) mennyisége nem kevesebb, mint az a minimális 

cementtartalom, ami a vonatkozó kitéti osztály miatt szükséges. 

A k-érték elve alkalmazásának szabályait a pernyére (EN 450-1), a szilikaporra (EN 13263-1), az őrölt  

kohósalakra (EN 15167-1) és a CEM I és CEM II/A (EN 197-1) cementtípusokra az EN 206:2013 adja 

meg. 

A k-érték elve szabályai módosulhatnak, ha azok megfelelőségét megvalósították (pl. nagyobb k érték, a 

kiegészítő anyag aránya nagyobb, más kiegészítő anyagok használata, a kiegészítő anyagok és más 

cementek kombinációja). 

A k-érték elve teljes eljárásának és alkalmazásának további leírása a CEN/TR 16639 (2014)-ben 

található. 

A beton egyenértékű tulajdonságainak elve  (ECPC) 

 

A beton egyenértékű tulajdonságainak elvét az EN 206:2013 vezette be. 

Ez az elv megengedi a minimális cementmennyiségre és a maximális víz/cement tényezőre (v/c) 

vonatkozó követelmények módosítását, ha egy specifikus kiegészítő anyagot és egy olyan speciális 

cementforrást alkalmaznak, ahol a gyártás és minden jellemző világosan meg van határozva. Bizonyítani 

kell, hogy a beton ugyanúgy viselkedik különösen a környezeti együttműködés tekintetében, mint a 

referenciabeton a megfelelő kitéti osztály követelményei között. 

________________ 
(13)A v/c érték max. 0,6 az MSZ 4798 D melléklete valamint az MSZ 1536 és 1538 szabványok szerint. A minimális cement 

mennyiség 380 kg/m3 a gyakorlatban [AVSZ szerk] 

  



 

 
EFFC/DFI Betonútmutató első kiadvány 

 
42 

 
 

 

A referenciacementnek teljesítenie kell az EN 197-1 követelményeit és abból a forrásból kell származnia,  

amit a felhasználás helyén az utolsó 5 évben használtak a megválasztott kitéti osztályban. A 

referenciabetonnak meg kell felelnie azon rendelkezéseknek, amelyek a választott kitettségi osztályra 

azon a helyen érvényesek voltak. 

Úgy kell megválasztani a tervezett és előírt beton összetételét és összetevőinek anyagát, hogy azok 

kielégítsék azokat a követelményeket, amelyeket a friss és a megszilárdult betonra írtak elő, beleértve a 

konzisztenciát, a tömörséget, a szilárdságot, a tartósságot, a beágyazott acél korrózióvédelmét,  

figyelembe véve az eljárás menetét és a betonozás tervezett módszerét.  

 

Az összetétel egyenértékű tulajdonságok elve  (EPCC) 

 

Az összetétel egyenértékű tulajdonságok elve megengedi az EN 197-1 megfelelő cement és azon 

kiegészítő anyag(ok) kombinációjának meghatározott körét, amelyek igazolták alkalmasságukat, hogy 

képesek teljesíteni azokat a követelményeket, amelyek a víz/cement tényező maximumára és azon 

cement minimális tartalmára vonatkoznak, amely a betonra elő van írva.  

A módszer elemei a következők: 

1) azonosítása annak a cementtípusnak, amely megfelel az európai cementszabványnak és összetétele 

azonos vagy hasonló, mint az előirányzott kombináció; 

2) felbecslése annak, hogy a kombinációval készült beton szilárdsága és tartóssága hasonlít-e ahhoz a 

betonéhoz, amelyet az azonosított cementtípussal készítettek a megfelelő kitettségi osztályra ; 

3) kivitelezési ellenőrzés, amely biztosítja ezeket a követelményeket a kombinációt tartalmazó 

betonokra. 

Európában három módszert alkalmaznak a kombinációk egyenértékű viselkedésére: az angol módszert, 

az ír módszert és a portugál módszert. E három módszert egymástól függetlenül fejlesztették ki, és 

jelentősen eltérőek a követelmények a kombinációk ellenőrzésére vonatkozólag. A három módszer teljes 

leírása a CEN/TR 16639 (2014)-ben található meg. 

  



 

 
EFFC/DFI Betonútmutató első kiadvány 

 
43 

 
 

D Melléklet – Az elkészült munka vizsgálatának módszerei  

 

Az elkészült munka vizsgálata nem kötelező a geotechnikai munkákra, ha a tervük megfelel a vonatkozó 

szabványnak és a kivitelezés is megfelel a kivitelezési szabványnak és a legjobb ipari gyakorlatnak.  

Ennek ellenére újabban a kivitelezést követő vizsgálat egyre gyakoribb. A vizsgálatokat általában a 

projekt műszaki előírása szerint végzik. Egyes vizsgálatokat az alapozás kivitelez ése előtt kell elvégezni,  

másokat csak akkor, ha fennáll a gyanú egy meglévő hibára, lásd F Mellék let.  

Mind a roncsolásos, mind a roncsolásmentes  (14) vizsgálat szakértő tudását igényli a végrehajtás és az 

értékelés tekintetében is. Technikusi szintű gyakorlat szükséges a vizsgálat lefolytatásához, de az 

eredmények értékelését minősítet szakértőnek kell végeznie, a projekt geotechnikai mérnökével 

értekezve. 

A közvetlen mérési módszereken kívül csak a csövek közötti ultrahangos szelvényezés  (CSL = Cross 

hole sonic logging) és a termikus integritás szelvényezés (TIP) kerül a jelen kiadványban részletezésre 

roncsolásmentes vizsgálatként. A CSL vizsgálatok már sok mélyépítési munkánál előírták, a TIP 

vizsgálatot előnyei miatta a jövőben fogják sokat használni. Más vizsgálatok is léteznek, ezek leírása pld. 

a „Cölöpözés 2012” ajánlásban (Recommendations on Piling 2012) vagy az  amerikai Szövetségi 

Autópálya Hivatal FHWA GEC10 (2010)-ben, vagy a roncsolásmentes vizsgálatok más szakirodalmában 

megtalálható. 

 

Közvetlen mérési módszerek 

 Magmintavétel az alapozáson belül az elem tulajdonságainak megállapítására, vagy , hogy 

megtekintsék a viszonyokat a talpnál. Az utóbbi esetben az armatúrához szerelt csőszakaszok 

helyezhetők el és hosszabbíthatók meg közel a talpig, hogy megkönnyítsék a magmintavételt. 

 Zárt rendszerű televíziós (CCTV) megtekintés az alapozásban és az alapozás talpánál egy 

furaton belül 

 Feltárás az alapozás talpának megtekintése céljából. 

 A cölöp kihúzása. 

Csövek közötti ultrahangos szelvényezés (Cross hole sonic logging) 

Az alapozásban ágyazott csőben elhelyezett adófej által kibocsátott hanghullám továbbítása egy 

vevőfejhez (észlelőhöz), amely ugyanazon csőben, vagy egy másik csőben van elhelyezve. A vizsgálati 

módot az ASTM D6760-14, és az NF P94-160-1 részletezi. 

Azt az időt mérik, ami alatt a hullám az vevőfejhez érkezik, valamint mérik a továbbított energiát, és 

ezekből értékelik az eredményt. A legtöbb alkalmazásban a várhatótól erősen eltérő idők és a lecsökkent 

energia utal a lehetséges hibákra (folytonossági hiány). 

Az ultrahangos szelvényezés csöveit jellegzetesen az alaptest armatúráján belül helyezik el. Az a 

lehetőség, hogy a csőpárok között szonikus grafikonok nyerhetők, azzal jár, hogy következtetni lehet a 

hibák jellegére, helyére és méreteire a vasalás belsejében és a csövek körül. Hibákra utalhatnak a 

betonfedésben is, azaz a vasalás és a földfelület között is. 

A csövek helyének pontossága meghatározó a betonban észlelt tényleges sebességre, és gyakorlott 

szakember tudására van szükség, aki a kiértékelésnél a kivitelezés összes részleteit figyelembe tudja 

venni (Beckhaus, Heinzelmann, 2015) 

_________________ 
(14)A hazai gyakorlatban roncsolásmentes szonikus integritás vizsgálatot végeznek. 

Roncsolásos vizsgálatot csak káresemény esetén végeznek. Cölöp esetén felülről történő magfúrással, résfalból vízszintes 

magmintavétellel ellenőrizhető a szilárdság illetve a vízzáróság [AVSZ szerk] 
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Termikus integritás szelvényezés 

 

A termikus integritás szelvényezés (TIP) egy fejlődésben levő technológia. 

A vizsgálat a beton hidratációs hőjét, valamint a talaj és a zárványok termikus vezetőképessége közötti 

különbséget használja fel egy vagy két nappal az eltérés után, hogy hő változást okozzon a tárgy széle 

mellett. A vizsgálat részletes leírása az amerikai szabvány ASTM D7949-14-ben szerepel. 

A hőmérsékleteket a vasszereléshez erősítet termisztor (hőfokfüggő ellenállás) húrjaival észlelik. Tetszés 

szerint a távirányítási hő érzékelőket az alapozásba beépített csőben helyezik el.  

Legtöbb esetben a hőmérséklet emelkedés hiánya a cölöp átlagával összehasonlítva egy helyi 

cementmennyiség csökkenésre utal, és ez termikus rendellenességet jelent (hibalehetőség). A huzal 

tömb a vasszerelés belsejében helyezkedik el. A huzal tömb lehetővé tesz egy teljes három dimenziós 

termikus elemzést. Észleli mind az alaptest belsejében, és a betonfedési zónában a hibákat, valamint a 

vasszerelés egyenességéről is tájékoztatást ad.  
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E Melléklet – A rendellenességek értelmezése  

A mélyalapozási elemek rendellenességeit, amelyek definíciószerűen eltérnek az elvárt (ép) minőségtől 

és/vagy a helyszínen betonozott vasbeton elem szabályos folytonosságától, lehetséges hibának tekintik 

és általában további vizsgálat tárgyává teszik. A rendellenességeket „hibás küllemnek” is nevezik. 

A rendellenességek nem feltétlenül hibák. Elkerülhetetlenek például a cölöp betonjának felületén azok a 

nyomok, amelyeket a földkiemelő gép eszközének visszahúzása hagyott, lásd az E.1 ábrát. Ezek a 

barázdák nem tekintendők hibának mindaddig, amíg a kivitelezés után megmarad a szerkezetileg 

szükséges minimális betonfedés. 

E.1 ábra - Cölöp olyan barázdákkal, amelyek nem befolyásolják  a tartósság miatt szükséges minimális 

betonfedést 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendellenességet a geotechnikában jártas talapasztalt szakembernek kell elemeznie, aki tárgyilagosan 

mérlegeli, hogy a rendellenesség hiányosság-e, vagy olyan tökéletlenség, aminek nincs káros hatása a 

teherbírásra vagy a tartósságra. A következő paragrafus segíthet a rendellenességek ismeretében és 

értékelésében. 

 

A rendellenességek kialakulásának mechanizmusa  

A rendellenességek osztályozása szempontjából különböző jelek mutathatnak  rá a kialakulás 
mechanizmusára, jóllehet sok esetben a hiba kialakulásának nem csak egy oka van, ezért szükséges 

egy tapasztalt szakember tudása: 

 A hibák elhelyezkedése – a sűrű vasalással van kapcsolatban vagy dugulással a betontakarás i 

zónában? 

 Korlátozott hibák – a betonfedés vastagság változó volta kapcsolatos-e az előfordulásokkal? 

 A zárvány anyagának fajtája – anyagkeverék vagy csupán a beton anyagaiból áll? 

 Rendellenességek a betonozás során – rendben vannak-e a betonozási és a betonozócső 

beágyazási jegyzőkönyvek? 

 Nem kielégítő bedolgozhatósági idő – a késleltetőszer előírt adagolása a tervezet t  

konzisztenciaeltarthatóságnak megfelel-e? 

 A beton instabil jellege – vastag közbülső határréteg jelenléte, amely a beton felszínéig 

emelkedik, vagy vízkicsapódási csatornák megjelenése a felszínen, vagy adalékanyaghiány a 

betonban? 
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A feltárt mélyalapok közvetlen megszemlélése  

A feltárás után a beton felszínének rendellenességei megtekinthetők és lefényképezhetők a 

dokumentáció számára. 

Magminták vehetők az rendellenességeken keresztül, hogy megismerjük azok kiterjedését és 

megtekintsük a kötést a vasbetétek és a beton között. A magokat felhasználhatjuk további vizsgálatokra,  

vagy kőzettanilag is vizsgálhatjuk, hogy jobban megismerjük a beton minőségét. 

 

A mélyalapok indirekt felülvizsgálata  

Az indirekt vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálatokat és az olyan jelek értékelését jelenti, mint pl. a 

furatok közötti szonikus szelvényezés (cross hole sonic logging). 

 

A rendellenességek típusainak osztályozása  

Ha egy hiba szimmetrikusan jelenik meg, akkor azt osztályba kell sorolni. A legtöbb hiba a következő 

három kategória egyikébe esik. 

 

1) Zárványok 

A zárványok az mélyalapon belül olyan befoglalt anyagok, amelyek nem hasonlítnak a referenciabetonra.  

Ez lehet olyan nem cementált anyag, ami a támasztó folyadékkal keveredve keletkezhetett, lehet kiemelt 

földanyag vagy beton, vagy gyengén cementált anyag, amely a különvált betonból származik. Két példa 

látható az E.2 ábrán. 

E.2 ábra – Példa a zárványokra résfalnál és cölöpnél 

(cölöp kép az FHWA-GEC10 9.14b ábra 

nyomán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zárványok rendszerint elfogadható tökéletlenségek,  

ha terjedelmük és gyakoriságuk korlátozott. Csak 

akkor minősülnek hibának, ha méretük befolyásolja a teherbírást, vagy nagyobb részt foglalnak el a 

betonfedési tartományból és így csökkenthetik a tartósságot. A zárványok azonosításának egyik 

vizsgálati módja a roncsolásmentes furatok közötti ultrahangos szelvényezés, lásd a D Mellékletet. E 

vizsgálathoz különleges szakismeret és tapasztalat szükséges, amellyel a hiba kiterjedése 

megállapítható további értékeléssel. 
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2) Barázdálódás 

A barázdálódást vízkicsapódási csatornának is nevezik. Ezek keskeny, függőleges zónák gyengén 

cementált adalékanyaggal, illetve a finom szemcsék és a cementpép hiányával a résfal, ill. a cölöp felülete 

közelében. A jelenség oka a beton nem megfelelő stabilitása (a betöltési 

szétosztályozódás/vízkicsapódási ellenállás) a tény leges talaj- és elhelyezési viszonyok között. 

A vízkicsapódási barázdák általában nem tekintendők hibának, ha azok elkülönültek és korlátozott 

vastagságúak és így nem csökkentik számottevően a tartósságot, lásd az E.3 ábrát. Ezenkívül a víz  

felfuthat függőleges felszerelésen, mint például egy függőleges armatúrán 

E.3 ábra – Példa felfutó csatornákról cölöp és résfal felületén 

 

 

 

3) Vonalas és hálózatos betonhiányosság (mattressing) 

A vonalas betonhiányosság (light mattressing) egy függőleges,  vonalas arculat, amely a függőleges 

acélbetétektől indul ki. A hálózatos betonhiányosság (heavy mattressing) egymást keresztező függőleges 

és vízszintes jellegzetesség. Mindkettő az acélbetéttől indul ki a betét „árnyékába” befoglalt anyaggal.  A 

függőleges vonalas arculat elősegítheti a vízkicsapódás útjának kialakulását is, am i egy hiba 

keletkezéséhez vezet. 

Mind a vonalas, mind a hálós betonhiányosság kihathat az acélbetétek betonfedésére. Ha hatásuk a 

tartósságra és a teherbírásra méretüktől és gyakoriságuktól függően jelentős, akkor azokat lehetséges 

hibának kell tekinteni és tovább kell vizsgálni őket (lásd az E.4 és E.5 ábrákat). 

A vonalas és a hálózatos betonhiányosság összefügg a beton vízszintes áramlásával az acélbetétek 

között a betonfedési tartományban, 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.  
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E.4 ábra - Vonalas betonhiányosság cölöpön (balra), hálós betonhiányosság a résfalon (jobbra) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.5 ábra – A vonalas és hálózatos betonhiányosság kialakulásának vázlata 
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F MELLÉKLET  – A tervezési szempontokra vonatkozó részletes információ  

 

Ezt a mellékletet a 2. fejezettel együtt kell olvasni. A melléklet kiegészítő információkat tartalmaz a vasalás 

tervezéséről, a betonfedésről, az egyedi cölöpön álló oszlopról, a talpellenállásról, amelyeket mind a 
beton áramlása befolyásolja. 

A vasalás tervezése 

A mélyépítési műtárgyak vasalásának a tervezését csak egy gyakorlott személyzet végezheti. 

Minden erővel arra kell törekedni, hogy a vasalás ne legyen zsúfolt és biztosítsa a vonatkozó 

szabványokban erre előírt minimális szabad nyílásokat.  A szabad nyílás előírásait semmi körülmény 

között sem szabad áthágni. Ahol az acélbetétek nagy sűrűségére van szükség, ott a legnagyobb átmérőjű 

betétet és a legnagyobb szabad nyílást kell alkalmazni. Ahol többsoros betétekre van szükség, ott 

különösen figyelni kell a kielégítő betonáramlás fenntartására (lásd a 3. és 6. fejezetet). Gyakori az az 

eset, hogy a nagyon sűrű vasalás helyett a mélyalap méreteit kell megnöve lni. 

 

A vasalás elrendezését a következők is gátolhatják:  

 az emeléshez és elhelyezéshez szükséges kiegészítő armatúra (pl. kengyelek) 

 hely a szakaszoló elem részére, 

 hely a betonozócsőnek, 

 műszerezés, 

 szélességi és hosszúsági szállítási előírásait betartó kényszer 

 a vasszerelés súlya 

 az átfedési zónába kerülő tárgyak, pl. távtartók, kidobozolások, csatlakozók  

 horgony védőcsövek, vagy más elemek, mint például a közművek részére fenntartott hely  

 

Az acélbetétek kiosztása különösen befolyásolja a beton folyási képességét a betonfedési tartományban,  

ezt meg kell fontolni a függőleges és a vízszintes betétek kiosztásánál, a szabad „ablakok” méreténél, a 

párhuzamos, többszörös acélbetétsoroknál, a beton adalékanyagának méreténél, a folyási közökkel és 

a hidraulikus feszültséggel kapcsolatos reológiánál.  Az F.1; F.2 és F.3 táblázatok  tartalmazzák a 

mélyépítési műtárgyak vasalásának tervezési követelményeit. 

A keresztirányú betétek, amelyek a vasszerelés  közepét keresztezik, pl. csatlakozók, kengyelek, rudak 

befolyásolják a beton felfelé áramlását. 
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F.1 táblázat – Az acélbetétek fúrt cölöpöknél alkalmazott általános követelményei  

 

A fúrt cölöpök minimális vasalása 
Hely Fejezet Érték  Megjegyzés 

Függőleges 
vasalás 

 
ACI336.3R, 3.3 
az ACI318,10.9.1-

re vonatkozólag 

 
 
1 % AC 

nyomott elemekre, amelyek nem tervezhetők vasalatlan 
betonnak, ahol az AC a névleges keresztmetszet (ahol ez 
nagyobb, mint ami szerkezeti okokból szükséges). Az AC 1318  

10.8.4 megengedi, hogy AC-t csökkentett területűre vegyék a 
szilárdság és a minimális vasalás tekintetében, de nem lehet 
kisebb, mint a névleges keresztmetszet fele. 

 
EN 1536, 
5. Táblázat 

0,5 % AC AC ≤ 0.5m2   
ahol AC a fúrt cölöp névleges 
keresztmetszeti területe 

0,0025 m2 0.5m2 < AC ≤ 1.0m2 

0,25 % AC AC > 1.0m2 

Vízszintes 
vasalás 

ACI336.3R, 3.3 
az AC 1318 

10.9.3-ra 
vonatkozólag 

  
a (10-5) kifejezés adja a spirálbetét területének minimumát. 

 
 
EN 1536, 
6. Táblázat 

≥ 6 mm 
≥ a hosszanti 
vasbetétek max. 
átmérőjének 

negyede 

 
 
Kengyelek vagy spirálbetétek 

≥ 5 mm a hegesztett hálóvasalás elemi szála 

Fúrt cölöpök vaskiosztása  
Hely Fejezet Érték  Megjegyzés 

 
 
 

 
Függőleges és 
vízszintes térköz 

ACI336.1, 3.4.9  ≥ 100mm  beleértve a toldásokat 

 

FHWA GEC10,8.4 
≥ 5 in kirendeltségek kérése, amikor betonozócsővel való betonozás 

várható 

≥ 10 DG DG az adalékanyag max. átmérője 

EN1536, 7.5.2.5 ≥ 400mm   

EN1536, 6.3.2.2 ≥ 4DG DG az adalékanyag max. átmérője 

EN1536, 7.5.2.6 ≥ 100mm  egyedi vagy kötegelt függőleges betétekre 

EN1536, 7.5.2.7 ≥ 80mm  a toldási hosszra, ha DG ≤ 20 mm (külön f igyelem fordítandó a 
kielégítő betonáramlás fenntartására, lásd a 3. és 6. fejezetet) 

EN1536, 7.5.2.9 ≥ 1.5DG and ≥ 
2.0DS 

a radiálisan elhelyezett acélbetétek síkjaiban 
DS az acélbetét átmérője 

 

F.2 táblázat – Az acélbetétek résfalaknál alkalmazott általános követelményei  

 

Résfalak minimális vasalása  

Hely Fejezet Érték  Megjegyzés 

 

Függőleges 
vasalás / 
egységhossz 

EN 1992-1-1, 

9.6.2 

0,2% AC AC a panel / egységmagasság névleges területe 

EN 1538, 7.5.3.1 DS ≥ 12 mm ahol DS az acélbetét átmérője 

EN 1538, 7.5.3.1 ≥ 3 acélbetét / m  

 

Vízszintes 
vasalás / 
egységmagasság 

EN 1992-1-1, 

9.6.3 

≥ 0,1 % AC ahol AC a panel függőleges metszetének névleges terület / 

egységmagasság 

EN 1992-1-1, 
9.6.3 

≥ 25 % ASV ahol ASV a függőleges vasalás területe 

EN 1538-ban  Nincs külön követelmény 
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Résfalak vaskiosztása 
Hely Fejezet Érték  Megjegyzés 

 
A függőleges 

vasalás vízszintes 
kiosztása 

EN 1538, 7.5.3.3 ≥ 4 DG DG az adalékanyag max. mérete 

EN 1538, 7.5.3.2 ≥ 100 mm az egyedi vagy fal síkjával párhuzamos betétcsoportokra 

EN 1538, 7.5.3.3 ≥ 80 mm a toldási hosszakra az erősen vasalt panelekben (különös 
f igyelmet kell fordítani a kielégítő betonáramlás fenntartására, 
lásd 3. és 6. fejezetet) 

A vízszintes 
vasalás 

függőleges 
kiosztása 

EN 1538, 7.5.4.2 ≥ 200 mm  

EN 1538, 7.5.4.3 ≥ 150 mm  ha megkövetelik, gondoskodva arról, hogy DG ≤ 20 mm (DG = 

max. adalékanyag szemcse méretével) 

A vízszintes 

vasalás vízszintes 
kiosztása 

EN 1538, 7.5.4.4 ≥ 150 mm  

 

F.3 táblázat – Az acélbetétek toldása, horgonyzás, átfedés és repedések szélessége általános  

követelményei 

 

Acélbetétek toldása , horgonyzás (kiterített hossz), átfedés (toldási hossz) cölöpnél és résfalnál 
Hely Fejezet Megjegyzés 

Horgonyzás AC 1318, 12.2 Húzott acélbetétek 

AC 1318, 12.3 Nyomott acélbetétek 

AC 1318, 12.4 Kiegészítő szabályok betétkötegekre 

Acélbetétek 
átfedési hossza 

AC 1318, 12.15 Húzott betétek 

AC 1318, 12.16 Nyomott betétek 

AC 1318, 12.17 Kiegészítő szabályok azokra az oszlopokra, amelyek feltehetőleg cölöpként is fognak 
szolgálni 

A toldás erőssége EN 1992-1-1, 
8.4.2 

Ha nem használtak támasztó folyadékot, akkor a toldási viszonyok általában jónak 
minősülnek a függőleges és a vízszintes betéteknél is. Szakértő tanácsát (lásd Jones, 
Holt, 2004) kell kikérni a támasztó folyadék toldásra gyakorolt hatásáról. 

Horgonyhossz EN 1992-1-1, 
8.4.4 

Ahol a takarás meghaladja az acélbetét méretét (többnyire ez a helyzet), ott az α2 
tényező akár 1-ig is csökkenthető. 

Az átfedés hossza EN 1992-1-1, 
8.7.3 

Ahol a betonfedés meghaladja az acélbetét méretét (többnyire ez a helyzet), ott az α2 
tényező akár 1-ig is csökkenthető. Az α2 tényezőt rendszerint 1,5-re veszik fel, 
minthogy minden betétet egy helyen toldanak. Ajánlatos csatlakozókat használni, 

különösen vastag betéteknél, amelyeket az EN1992-1-1, 8.8 úgy definiál, hogy 
átmérőjük legyen nagyobb 32 mm-nél (Angliában > 40 mm). 

Repedések szélessége  
Hely Fejezet Megjegyzés 

 
 
Repedés- 
szélesség 

számítása 

AC 1336.3R Nincs követelmény 

EN 1992-1-1,7.3.4 Az UK National Annex NA.4 táblázatának az EN1992-1-1-re vonatkozó megjegyzései 
tájékoztatást adnak azokra az esetekre, amikor a betonfedés lényegesen nagyobb, 

mint ami a tartósság miatt szükséges, és nincs olyan nyilvánvaló követelmény, mint 
pl. a szerkezet földfelület mellé betonozása. Ilyen esetben tanácsos a repedés 
szélességét a tartósság miatt megkövetelt betonfedés felületére meghatározni. Ez azt 
feltételezve végezhető, hogy a repedés szélessége lineárisan változik az acélbetét 

felületén a zérótól a földfelület számítottig. 
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Betonfedés 

 

A szerkezeti követelmény szempontjából a betonfedés feladata kettős – az első a tartósság, a második, 

hogy ellenálljon azoknak a kapcsolati erőknek, amelyek az acélbetét kötéseiből erednek.  

 

A vízalatti betonozás során a kivitelezési szabványokban {EN 1536, EN 1538, ACI 301 és FHWA GEC10 

(2010)} előírt mértékű betonfedés biztosítása lényeges, hogy biztosítani lehessen a betonáramlást és 

tömör, tartós betont kapjunk a betonfedési tartományban. 

 

A megkötések, a tartósság és a kivitelezés figyelembe vételével minél nagyobb a megkövetelt betonfedés 

legkisebb értéke, annál inkább meg kell növelni az alábbiak szerint a kivitelezésből eredő megengedet t  

tűréseket. 

 

Névleges betonfedés = a betonfedés előírt legkisebb értéke + a kötelező ráhagyás 

 

A jelen útmutató ajánlása szerint kivitelezésnél a névleges betonfedés legalább a következő legyen: 

 

1. Mélyalapozásnál, ahol a betonozás közvetlenül a talajhoz történik (minden előkészület nélkül), a 

névleges betonfedés legalább 75 mm legyen, vagyis 50 mm előírt legkisebb fedés + 25mm 

kötelező ráhagyás 

2. Amikor a kivitelezés béléscsővel történik, a névleges betonfedés legalább 50 mm legyen, vagyis  

35 mm előírt legkisebb fedés + 15 mm kötelező ráhagyás 

 

Amikor a betonozás közvetlenül a talajhoz történik, a nagyobb kötelező ráhagyás az esetleges 

szűrőlepény-képződést vagy más negatív hatást fedezi.  

 

Ha az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabványban, illetve az MSZ 4798:2016 szabvány N mellékletében előírt  

névleges betonfedés nagyobb, mint a fent megadott, a kivitelezéshez és a tartóssághoz szükséges 

névleges betonfedés, akkor a névleges betonfedés értékét meg kell növelni az ebből adódó különbséggel.  

 

Az ideiglenes béléscsővel fúrt cölöp esetében is, amennyiben a beton áramlása kritikusnak tekinthető, 

meg kell növelni a névleges betonfedést. Ilyen eset lehetséges az EN 1536:2010 szabvány 7.73 

szakaszában megadott okokból, mint például a 0,6 m-nél kisebb átmérőjű cölöp, a 32 mm legnagyobb 

szemnagyság alkalmazása, ha a beton viszkozitása nagy, ha a szilikapor részben a cementet helyettesíti, 

vagy puha talajban. 

 

A vasalás tervezésénél elegendő tűrést kell hagyni, hogy a vasszerelés elhelyezhető legyen a furatba,  

vagy az ideiglenes béléscsőbe. 

 

Sok tervező vonakodik nagy betonfedést alkalmazni a talpnál, mert akkor a repedés tágassága túlzottan 
nagy lesz a felszínen. Ez nem lehet gond, mert a repedés tágasságát csak az előírt legkisebb 

betonfedés helyén számítják, az ezen felüli mennyiség betontöbbletnek tekintendő (CIRIA guide C580, 
ACI 350). 
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Egyedi cölöpön álló oszlop 

 

A vasalási csatlakozás részletei kihívást jelenthetnek a fúrt cölöp kialakíthatósága tekintetében, ha a fúrt  

cölöp egyedi oszlop alapozására szolgál, és az oszlop és a cölöp vasalása a cölöpfej közelébe esik. 

Különösen zsúfolt lehet ez a részlet, ha nem érintkező lemezcsatlakozás t alkalmaznak és az oszlop 

vasalása külön egységet alkot a cölöp vasalásán belül, ahogy azt a F.1 ábra mutatja. Transzmissziós 

acéloszlopok horgonycsap csatlakozói, jelzőrudak és hasonló szerkezetek is alkothatnak ilyen 

zsúfoltságot. Különösen nehéz utat biztosítani a betonozócsőnek a két vasaláson keresztül úgy, hogy a 

cölöpfejnél ne jusson be szennyeződés a folyadékból.  

 

E helyzet leghatékonyabb megoldása az, hogy gondoskodunk egy szerkezeti csatlakozási helyről úgy, 

hogy levéssük a cölöp fejét és kibetonozzuk a csatlakozást szárazon, ahogy az a szerkezeti betonnál 

szokásos. Ez azt követeli meg, hogy a cölöp a tetejéig béléscsővel készüljön, stabil földkiemelés legyen 

a csatlakozási pont felett. A csatlakozási helyet elő kell készíteni, el kell távolítani a cementtejet, a 

kicsapódott vizet, a szennyezett betont. Egyes esetekben a csatlakozási helyről úgy lehet eltávolítani a 

folyadékokat és a szennyezett betont, hogy a beton bedolgozható marad, amíg a csatlakozást befejezik.  

 

F.1 ábra – felszerkezeti oszlop alátámasztására szolgáló cölöp csatlakozási részletei 
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