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A nemzetközi és a hazai kutatá-
sok azonban egyaránt megállapítot-
ták, hogy a beton környezeti és
erõtani hatásokkal szembeni ellen-
állása szinte az összes szükséges
anyagi és mechanikai tulajdonság
esetében   a beton szilárdságának
növekedésével jelentõsen növekszik
a normál szilárdságú betonokhoz
képest. Ugyanez fordítva is igaz; ha
a beton teljesítõképességét egy
vagy több tulajdonságában fokozni
akarjuk, akkor ehhez olyan
betonösszetételt kell alkalmazni és
termékként olyan betont kapunk,
melynek szilárdsága magasabb lesz
a normál szilárdságú betonokhoz
képest. Ezért általánosságban ki-
jelenthetõ, hogy NSZ (C50/60 és
C90/105 szilárdsági osztályok kö-
zötti) betonok alkalmazásával a
beton teljesítõképessége jelentõsen
növelhetõ. Ez az, amiért sokszor az
NSZ és az NT betonokat egyidejû-
leg, mint egymás alternatíváját említik. 

1.2. Nemzetközi helyzet
A nagyszilárdságú (rövidítve: NSZ,

angolul High Strength Concrete,
HSC) és a nagy teljesítõképességû
(rövidítve NT, angolul High Per-
formance Concrete, HPC) betonok
szerkezetépítésben való alkalmazá-
sa Nyugat-Európában és az USA-
ban több évtizedes múltra tekint
vissza. E betonok egyik leggyako-
ribb alkalmazási területe éppen a
betonszerkezetû hídépítés, mivel e
terület szerkezetei (ezek közül is
elsõsorban a közúti hidak) tipiku-
san olyanok, melyeknél az NSZ-NT
betonok normál szilárdságú és
normál teljesítõképességû betonok-
hoz képest magasabb szilárdsága
erõtanilag, magasabb teljesítõképes-
sége pedig tartóssági szempontból
rendkívül elõnyösen használható ki.

1.3. Hídüzemeltetési tapasztalatok
A hazai hidak üzemeltetésével

kapcsolatban az elmúlt 15-20 évben
felhalmozódott tapasztalatok alap-
ján nyilvánvalóvá vált, hogy a hi-
dakhoz alkalmazott betonokkal
szemben a korábbinál magasabb
tartóssági követelményeket kell
támasztani annak érdekében, hogy
azok fenntartási költségei jelentõs
mértékben csökkenthetõk legyenek
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Kutatás-fejlesztés

1. Elõzmények
1.1. Nagy szilárdság és nagy tel-

jesítõképesség
Normál szilárdságú betonon - a

kialakult betontechnológiai gyakor-
latot figyelembe véve - általában a
korszerû szerkezetépítésben mini-
málisan alkalmazott C16/20 és a
C45/55 szilárdsági osztályok közötti
betonokat értjük. Ez az a szilárdsági
tartomány, melynek készítéséhez
különleges betontechnológiai intéz-
kedésekre nincs szükség (pl. a
szükséges szemeloszlás a termé-
szetben rendelkezésre álló adalék-
anyaggal biztosítható, különleges
adalékszerek alkalmazása nem
szükséges stb.) csupán a beton
alapösszetevõi megfelelõ arányának
megválasztásával a szükséges szi-
lárdságot biztosítani lehet. Az ennél
magasabb szilársági osztályú (nagy-
szilárdságú) betonok esetén a szük-
séges szilárdság eléréséhez már
különleges betontechnológiai intéz-
kedésekre vagy mûveletekre (szem-
eloszlás módosítása kiegészítõ ada-
lékanyagokkal, adalékszerek és
azok kombinációinak alkalmazása
stb.) van szükség. E megközelítés
szerint a normál szilárdságú és a
nagyszilárdságú betonok megkülön-
böztetése betontechnológiai alapon
történt. A fenti megkülönböztetés-
ben a nagyszilárdságú betonok
tartományában célszerû ugyanak-
kor lehatárolni azt a szilárdsági tar-
tományt, amelynek gyakorlati elõ-
állítása és beépítése a rendelkezésre

álló vagy beszerezhetõ felszere-
léssel a jelen körülmények között
reálisan megoldható attól a szilárd-
sági tartománytól, melynek elõállí-
tása és beépítése a jelen körülmények
között reálisan legfeljebb csak la-
boratóriumi körülmények között
állítható elõ. A továbbiakban nagy-
szilárdságú (NSZ) betonon a fenti
megkülönböztetés szerinti elsõ típu-
sú, a rendelkezésre álló felszerelé-
sekkel a gyakorlatban is elõállítható
és beépíthetõ betonokat értjük, me-
lyek szilárdsági tartománya jelenleg
C50/60 és C90/105 között van. 

A nagy teljesítõképesség nem
azonos a nagy szilárdsággal, a telje-
sítõképesség értelmezése tágabb a
szilárdságnál. A nagy "teljesítõké-
pesség" jelzõ környezeti, erõtani
vagy egyéb mechanikai hatásokkal
szembeni fokozott ellenállásra utal.
E megkülönböztetés szerint a nagy
teljesítõképességû (NT) betonok
olyan speciális összetétellel készül-
nek, melynek eredményeként a
beton egy vagy több anyagtani vagy
mechanikai tulajdonsága révén a
terhelõ erõtani vagy egyéb környe-
zeti hatásokkal szemben magasabb
ellenállást biztosít a normál (szoká-
sos) teljesítõképességû betonokhoz
képest. Hidak esetén a jelenlegi
gyakorlatban a nagy teljesítõképes-
séget elsõsorban a környezeti vagy
egyéb, funkcióból származó hatá-
sokkal szembeni fokozottabb ellen-
állás, azaz a szerkezet tartósságának
a fokozása érdekében alkalmazzák.
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Nagyteljesítményû hídbetonok
kutatási program 
KOVÁCS TAMÁS okl. építõmérnök, adjunktus
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke

A Magyar Közút Kht. 2007-2008. évi kutatás-fejlesztési programja keretében a
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke kutatási programot indított abból a célból,
hogy feltárja a külföldön már egyre gyakrabban alkalmazott nagy teljesítõ-
képességû (NT, rövidítve.: nagyteljesítményû) betonok hazai hídépítésben való
alkalmazásának lehetõségeit és feltételeit. A program része e betonok
alkalmazhatóságának elméleti, továbbá gyártási, beépítési és fenntartási
kérdéseinek a vizsgálata. A továbbiakban csak a program azon részérõl lesz szó,
mely a nagyteljesítményû betonok gyártási és az ehhez kapcsolódó betontechno-
lógiai kérdésekkel foglalkozik.
Kulcsszavak: speciális beton összetétel, építési és fenntartási költség, betontervezés



változatlan szolgáltatási színvonal
biztosítása mellett. Ez a beton
anyagú hidak döntõ többségénél a
felhasznált beton tartósságának az
emelését teszi szükségessé, mivel a
környezeti körülményekkel szem-
beni védelem tekintetében a beton
szerepe kulcsfontosságú. 

Magasabb teljesítõképességû be-
tonok alkalmazása a hidak építési
költségeinek megemelkedésével jár,
mely a beruházók oldaláról egysze-
ri, de esetenként jelentõs költségként
jelentkezik. Emiatt a hidak esetében
is gazdaságossági vizsgálatok el-
végzésére lenne szükség, ahol a
gazdaságosság mérõszáma nem
csupán az építési költség, hanem a
híd élettartama során felmerülõ
összes (építési és üzemeltetési, ez
utóbbin belül fenntartási, javítási,
megerõsítési, mûködtetési stb.) költ-
ség. E vizsgálatokat természetesen
nem egyedileg, hanem pl. hídtípu-
sonként (esetleg felszerkezet-típu-
sonként) kellene elvégezni. Nagy-
teljesítményû betonok alkalmazásakor
a fenntartási költségek csökkenése
az élettartam során várhatóan kom-
penzálja a magasabb építési költsé-
geket, így például a tartósan állami
tulajdonban lévõ hidak esetén ösz-
szességében gazdaságosabb meg-
oldásokat eredményezhet, mint a
jelenleg alkalmazott normál teljesít-
ményû betonok esetén. 

1.4. Hazai alkalmazás
A hazai hídépítésben az NT

betonok alkalmazása a mai napig
nem terjedt el, ellentétben a
nemzetközi példákkal, ahol az NT
betonok alkalmazása - elsõsorban
tartóssági és szilárdsági indokok
miatt   rutinszerû. Magyarországon
a jelen idõpontig egyetlen kísérleti
közúti híd-felszerkezet (M7 autó-
pálya S65 jelû hídja) készült NT
betonból. Ez esetben a felszerkezet
egyben szigetelés és egyéb aszfalt-
burkolat nélkül készült, vagyis a
beton nagy teljesítõképességére
mind tartóssági, mind szilárdsági
okból szükség volt. Az elkészült
C60/70 szilárdsági jelû beton
gyártása, szállítása, beépítése során
felmerült nehézségek kapcsán vált
egyértelmûvé, hogy a hazai beton-
ipar, beleértve annak elméleti ol-

dalát és a gyakorlati megvalósítást
végzõ technikai hátteret is, a je-
lenlegi helyzetben lényegében nem
alkalmas az NT betonok nagy-
tömegû, üzemszerû körülmények
közötti gyártására.

2. A program felépítése
Jelen kutatásban a nagyteljesítmé-

nyû betonok elõállításának beton-
technológiai oldalára koncentrálunk.
A kutatás közvetlen célja egy NT
betonok gyártásához és beépíté-
séhez szükséges betontechnológiai
elveket és az NT betonokkal
kapcsolatos követelményeket tartal-
mazó NT betontervezési irányelv
elméleti és laboratóriumi kísérletek-
kel történõ megalapozása, melyek
alkalmazásával elvárt tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ NT betonok
készíthetõk. Az erre irányuló kuta-
tási programot a következõképpen
állítottuk össze:
I. Betonösszetételek és tervezési alap-

elvek normál teljesítõképességû híd-

betonokhoz, a nagyteljesítményû

betonok megjelenése

a) Tervezési alapelvek normál híd-
betonokhoz, legfontosabb becs-
lõképletek, érvényességi korlátok

b) Betonösszetételek, elvárható tu-
lajdonságok és gyakorlati tapasz-
talatok normál hídbetonok esetén

c) A teljesítményelvû szemlélet meg-
jelenése a betontudományban

II. A nagyteljesítményû betonok ter-

vezési kérdései; a pépek vizsgálati

módszerei és vizsgálatai 

a) A nagyteljesítményû betonok ter-
vezési elvei

b) Cementek, szilárd kiegészítõ anya-
gok, adalékszerek vizsgálati mód-
szerei

c) Pépek vizsgálati módszerei 
d) Különbözõ pép-adalékanyag ará-

nyú keverékek tulajdonságainak
meghatározása

III. Nagyteljesítményû betonok gyár-

tása és beépítése; a megszilárdult

beton tulajdonságainak vizsgálatai
a) NT betonok gyártást és beépítést

elõsegítõ vizsgálatai 
b) Megszilárdult NT betonok vizs-

gálata, összehasonlítás normál
betonokkal

c) Beépített NT betonok vizsgálatai
(áteresztõképességi/légáteresztõ
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-képesség, vízzáróság/ mérések)
IV. Az NT betonok tervezése: integrált

tervezés. Az egyes tulajdonságok
fokozására irányuló péptervezési
elvek. (Összegzés, a jövõ kutatási
irányainak kijelölése)

3. Elvégzett feladatok
A 2007. év folyamán a fenti

program I. részfeladata készült el.
Az I. feladat célja a jelenlegi híd-
építési betonok tervezési elveinek
az elméleti és gyakorlati oldalról
történõ bemutatása, valamint rámu-
tatás arra, hogy a fentiekben leírt
teljesítményszemlélet megjelenésé-
vel a betontervezési gyakorlaton
hol és milyen módon kell változ-
tatni, melyek a szükséges fejlõdés
irányai. A részfeladat végrehajtása
Dr. Ujhelyi János, Vértes Mária és
Dr. Tariczky Zsuzsanna külsõ
szakértõk bevonásával készült.

3.1. Tervezési elvek hagyomá-
nyos betonok esetén
Az elsõ rész a hazai hídbetonok

tervezésének eddigi módszereit,
azok érvényességi korlátait és leg-
fontosabb összefüggéseit foglalja
össze elméleti és gyakorlati szem-
pontból. Részletesen tárgyalja az
alapanyagok (cement, víz, adalék-
anyag, adalékszer, kiegészítõ anya-
gok) kiválasztásának elveit, a beton
vízigényének és összetételének a
számítási módszereit. Összefüggé-
seket ad meg a víz-cement tényezõ
és a nyomószilárdság kapcsolatára
különbözõ korú betonok esetén.
Végül az NT betonok elõállításának
feltételeként a kutatás fõ irányául az
elvárt (makro-, mezo- és mikro-)
struktúrájú beton összetétel-terve-
zési elveinek kidolgozását jelöli ki.
Ehhez elsõsorban a mikrostruktúra
tulajdonságainak a vizsgálatára van
szükség.

A második rész az elmúlt idõ-
szakban (1970-es évektõl kezdve,
de külön kezelve a 2001. elõtti és
utáni idõszakot) épített beton híd-
szerkezetekhez felhasznált betonok
tulajdonságait és az azokkal szemben
elvárt követelményeket összegzi
gyakorlati szempontból. Összefog-
lalja a vizsgált idõszakban tapasztalt
jellegzetes betonhibákat és azok
okait, valamint javaslatokat fogal-



maz meg e hibák megszüntetésére.
Végül rámutat arra, hogy az NT
betonok alkalmazásához tiszta, vilá-
gos szabályozás, megfelelõ, megbíz-
ható alapanyag-ellátás és szigorú
technológiai fegyelem megvalósí-
tása szükséges, mind a tervezõ,
mind a gyártó, mind a kivitelezõ
részérõl, melynek biztosítása jelen-
tõs kihívást jelent a szakma számára
az elkövetkezendõ idõszakban.

3.2. A teljesítményszemlélet meg-
jelenése
A harmadik rész (az elsõ rész

elméleti továbblépéseként) a teljesít-
ményelvû szemlélet betontudomány-
ban való megjelenésével foglalkozik.
Definiálja a teljesítõképesség fogal-
mát, majd a tárgyalás (és a kutatás)
középpontjába a betonszerkezet
használati élettartamát helyezi. Ezt
követõen ismerteti a betonszerkezet
használati élettartamát befolyásoló
tényezõk lehetséges vizsgálati mód-
szereit. Összefoglalja az alkotóanya-
gok, a betonszerkezetek kivitelezési
gyakorlatának és a szilárd beton
tulajdonságainak a használati élet-
tartamot befolyásoló összetevõit.
Végül egy, a betonszerkezet hasz-
nálati élettartamának a becslésére
vonatkozó eljárást ismertet. 

A teljesítményszemlélet megjele-
nése a betontechnológiában válasz-
tás elé állítja az építtetõt és a
tervezõt. Dönteniük kell ugyanis:
gazdaságos-e olcsó szerkezeteket
építeni annak tudatában, hogy
szükséges lesz a szerkezet állandó
karbantartására és rövid idõn belül
a költséges felújítására, vagy gazda-
ságosabb-e drágább szerkezetet
tervezni és felépíteni, amelynek
felújítására nem lesz szükség egy
elõre megtervezett (ún. referencia)
idõtartamon belül. A nagy teljesítõ-
képességû betonok laboratóriumi
vizsgálatainak az eredményei, a
gyakorlati tapasztalatok, a jellemzõk
változásának a tudományos megala-
pozása, a vizsgálati módszerek
olyan tényezõk, amelyekben nincs
nemzetközileg közös álláspont, nin-
csenek egyértelmûen elfogadható
közös elvek. Ezért a vasbeton híd-
szerkezetek és közlekedési létesít-
mények tartósságának javítása érde-

kében a kutatási-fejlesztési tevé-
kenységre nagy szükség van. 

4. A következõ lépés
Már az eddigi hazai tapasztalatok

is rámutattak arra, hogy a hidak
esetén elõirányzott teljesítmény-
kritériumok, így a tartóssággal kap-
csolatos kritériumok (pl. fagy- és
sóállóság), erõtani kritériumok (pl.
korai magas szilárdság, végleges ma-
gas szilárdság), mechanikai kritériu-
mok (pl. kopásállóság), konziszten-
cia-kritériumok (pl. szivattyúzhatóság,
tömöríthetõség, szétosztályozódásra
való hajlam), bedolgozással kapcso-
latos kritériumok stb. teljesítése nem
mindig lehetséges standard beton-
technológiai eljárások és receptek
alapján. Olyan betontechnológiai
elvekre van szükség, mely az elõ-
irányzott teljesítmény-kritériumhoz
megfelelõ betontechnológiai esz-
köztárat rendel. Ezért e kutatás
végcélja a nagyteljesítményû beto-
nok adott teljesítmény-kritériumo-
kon alapuló összetétel-tervezési
irányelveinek kidolgozása. E téma-
kör alapos vizsgálatához nem kerül-
hetõk meg a rendelkezésre álló
alkotóanyagok felhasználásával vég-
rehajtott laborvizsgálatok. 

A laborvizsgálatok elsõ része
"tiszta", azaz a hazai piacon be-
szerezhetõ cementek közvetlen
felhasználásával elõállított pép-pró-
batestek reológiai és ellenállóké-

pességi vizsgálataira összpontosít. A
próbatestek különbözõ víz-cement
tényezõvel készülnek.

Ebbõl a cementekre vonatko-
zóan leszûrhetõ tapasztalatok alap-
ján a laborvizsgálatok második
körében kiegészítõ anyagokkal mó-
dosított cementek felhasználási le-
hetõségét vizsgáljuk ugyancsak
pép-próbatesteken. Kiegészítõ anyag-
ként a hazai viszonyok között
könnyen beszerezhetõ anyagok, így
pernye, kohósalak, szilikapor, mész-
kõliszt, metakaolin alkalmazási le-
hetõségét vizsgáljuk. Az elsõ fázis-
ban a kiegészítõ anyag pépre
gyakorolt hatását vizsgálnánk, a
beszerzési ár a jelen fázisban nem
elsõdleges szempont. A különbözõ
kiegészítõ anyagokkal végzett vizs-
gálatokat különbözõ víz-cement
tényezõvel tervezzük végrehajtani. 

A pépvizsgálatok tapasztalatairól
következõ cikkben számolunk be.

Felhasznált irodalom
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bejutni. A lépcsõház szerkezetét
tekintve monolit vasbeton, a híd két
darab 38 m-es elõregyártott feszített
fõtartóból és zsalupallókból áll. A
feszített fõtartók külsõ síkján - még
a gyártás során, bentmaradó zsalu-
ként - betonyp lapok lettek elhe-
lyezve, így a felbeton körülményes
szegélyzsaluzását nem kellett a
helyszínen megoldani. 

A csarnok 25 cm vastagságú ipari
padlóját nagyterhelésû polclábakra
méretezték, alsó-felsõ hegeszett há-
lós vasalással. Erre 2 cm vastag
Latexfalt burkolat készült.

A megrendelõ kérésére a csar-
nok tervezése és kivitelezése úgy
készült, hogy a keleti és a nyugati
homlokzata bõvíthetõ legyen. Az
északi oldalt úgy tervezték meg,
hogy a közbensõ födém utólag is
beépíthetõ legyen.

Az épület szerkezetszerelése a
helyszín adottságai miatt fokozottan
szoros együttmûködéssel volt meg-
valósítható.

A kivitelezés 2007. július 23-án
kezdõdött, a szerkezetépítés 2007.
november 16-án, az ipari padló
készítése 2008. január 23-án fejezõ-
dött be. Az ütemtervhez képest a
munkát egy hónappal elõbb sike-
rült befejezni. A generál átadási
határidõ 2008. április 15.

Üllõ városának északi peremén
épül a Spar-lánc új egysége, a logisz-
tikai központ 49597 m2 alapterülettel.

Az Intermanagement Iroda Kft.
építészei által tervezett épület a
kivitelezésre rendelkezésre álló idõ
rövidsége miatt zömében elõregyár-
tott vasbeton szerkezettel készült. A
függõleges közlekedõ terek, a lép-
csõházak egyúttal merevítõ szerepet
is betöltenek, mivel monolit vas-
beton szerkezetûek.

Az épület alapozása a kedvezõt-
len talajadottságok miatt kavicscö-
löpökre terhelõ sík vasbeton lemez,
a szokásos elõregyártott vasbeton
kehelynyakkal, amelyek átadják a
pillérek terheit.

Alaprajzi mére-
tek: 169 m x 324,8 m
raszterkontúrok,
12,0 m x 12,0 ill.
24,0 m raszterekkel.
A déli szélsõ hajó-
ban irodák lesznek,
emiatt ezen a részen
közbensõ födémet
is kellett építeni.

A csarnok északi
és déli homlokzatán
dokkolórámpák
(144 db) és elõre-
gyártott falpanelek
kerültek beépítésre.
A csarnok keleti és
nyugati homlokza-
tán az ipari padló és
a külsõ terület szint-
különbsége miatt
szögtámfalak épül-
tek (80 db). 

Az épület tetõ-
szerkezete az ASA
Építõipari Kft. típus
vázszerkezete, azaz

a feszített "T" vasbeton fõtartón
(hossza 11,77 m, illetve 23,76 m,
középtõl kétfelé eséssel kialakítva)
feszített vasbeton trapéz tetõszele-
men (hossza 11,98 m). 

A csarnokban három belsõ lép-
csõház épült. Monolit falaik teljes
magasságig elkészültek, és csak ezu-
tán kerültek rögzítésre az elõregyár-
tott pihenõk ideiglenes tartószerke-
zete, majd beemeltük az elõregyártott
pihenõ elemeket. A pihenõ elemek
felbetonjának elkészítése után he-
lyeztük el az elõregyártott lépcsõket,
majd a lépcsõházak zárófödémét.

A csarnok érdekessége, hogy az
épületbe egy külsõ lépcsõházon és
egy 38 m-es hídon keresztül lehet

2008. ÁPRILIS ( XVI. ÉVF. 4. SZÁM ( BETON6

Kivitelezés

SPAR Logisztikai Központ
szerkezetépítése Üllõn
SÁRKÁNY ATTILA - ASA Építõipari Kft.
Megrendelõ: SPAR Magyarország Kft.
Generál tervezés és bonyolítás: INTERMANAGEMENT Iroda Kft.
Vasbeton szerkezeti- és gyártmánytervek: PLAN 31 Mérnök Kft.
Kivitelezés: ASA Építõipari Kft., alapozás, elõregyártott vasbeton szerkezetek
gyártása, szerelése, helyszíni monolit vasbeton munkák és ipari padló készítése
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PLAN 31 Mérnök Kft. 

1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 

Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51

Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi 

létesítmények tartószerkezeti  

tervezésével foglalkozik. 

Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal 
rendelkeznek elõregyártott és monolit 

vasbeton szerkezetek tervezésében, 
építészmérnökeink engedélyezési és teljes 

kiviteli dokumentációk elkészítésében.

www.plan31.hu

Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi

létesítmények tartószerkezeti 

tervezésével foglalkozik.

Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal

rendelkeznek elõregyártott és monolit

vasbeton szerkezetek tervezésében,

építészmérnökeink engedélyezési és teljes

kiviteli dokumentációk elkészítésében.

Sika Hungária Kft. - Beton Üzletág 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 
Telefon: (+36 1) 371-2020   Fax: (+36 1) 371 2022 
E-mail: info@hu.sika.com • Honlap:  www.sika.hu

Co
nc

re
te

 –
 B

et
on

Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik
A gyorsan változó világban kulcsfontosságú az a képesség, hogy az újdonsá gokat azonnal bevezessük a piacon.
Mi azokra a megoldásokra koncentrálunk, amelyek a legnagyobb értéket nyújtják vevôinknek.
Különleges megoldásainkkal és termékeinkkel segítjük az építtetôket a beto no zási folyamat során, a legkülön -
félébb idôjárási és környezeti viszonyok mellett, az elôregyártásban, a transzportbeton iparban és az építkezés
helyszínén is.
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Fogalom-tár

A víz-cement tényezõ a friss
beton víz- és cementtartalmának tö-
megaránya, amely a beton nyo-
mószilárdságának meghatározója.
Abrams (1918) { } "víz-cement
tényezõ - nyomószilárdság" törvé-
nye a betontechnológia legalapve-
tõbb anyagtani szabálya, amelynek
eredeti alakja:

ahol K a beton nyomószilárdsága, x
a víz-cement tényezõ, "A" és "B"
függvényállandók.

Az Abrams-féle törvény Hummel
(1959) megfogalmazásában így szól:
"A valamely keverési arány mellett
még jól bedolgozható földnedves
(inkább kissé képlékeny) friss
beton keveréket eredményezõ víz-
cement tényezõt tekintve, a cement-
kõ, a cementhabarcs és a beton
nyomószilárdsága { } a víz-cement
tényezõ növekedésével rohamosan
csökken, miközben csökken a hajlí-
tó-húzószilárdság { }, a kopásál-
lóság { } és a rugalmassági modulus
{ }, és növekszik a zsugorodás
{ }". A szilárdságcsökkenés magya-
rázata, hogy a víz-cement tényezõ
növekedésével a cementkõ pórus-
tartalma növekszik.

1. megjegyzés: A friss beton víztartalma a

keverõvíznek és az adalékanyag felületi

nedvességének összege, ahol az adalék-

anyag felületi nedvessége az adalékanyag

nedvességtartalmának és fél- vagy egy-

órás vízfelvételének különbsége, amely

szükség esetén a párolgási veszteséggel

csökkentendõ. Ezt a víztartalmat, ill. az

ebbõl meghatározott víz-cement tényezõt

az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ 4798-

1:2004 szabvány hatékony víztartalom-

nak, ill. víz-cement tényezõnek nevezi.

2. megjegyzés: Ha egy adott portlandce-

ment teljes hidratációjához { } 26 tömeg%

xB

A
K

víz szükséges, akkor ez azt jelenti, hogy a

szóban forgó cementpép cementtartalma

74 tömeg%, és víz-cement tényezõje

26/74 = 0,35. Ha a cement anyagsûrûsége

például 3,1 g/cm3, akkor a 0,35 értékû víz-

cement tényezõ 26/23,9 = 0,35·3,1 1,1,

víz:cement térfogataránynak felel meg,

azaz a teljesen hidratált cementkõben a

víz Vvíz = 100·x/(x + ( víz/ cement)) = 52

térfogat% helyet foglal el. Powers és

Brownyard (1948) { } kimutatta, hogy a

teljes hidratációhoz szükséges 26 tömeg%

vízmennyiség elvi adat, mert a hidratációs

termékek helyigénye több mint a hid-

ratálatlan cementé, és a helyszükséglet a

gyakorlatban csak 0,42 értékû víz-cement

tényezõ mellett biztosított. A 0,42 értékû

víz-cement tényezõ 0,42·3,1 1,3 víz:ce-

ment térfogataránynak felel meg. A víz-

cement tényezõ csökkentése a pórustar-

talom csökkenése folytán akkor is szilárdság

növekedéshez vezet, ha víz-, illetve hely-

hiány miatt a cementkõben a teljes

hidratáció nem jön létre (Riesz 1989). 

Hazánkban elõször Zielinski (1901,
1909) { }, az Anyagvizsgálók Ma-
gyar Egyesületében végzett kísérle-
teinek eredményei alapján hívja fel
a figyelmet a víz-cement tényezõ
jelentõségére. Közöl egy ábrát,
amelyen 0,3 és 0,6 közötti víz-
cement tényezõk függvényében a 7,
14, 28 napos és 13, 26, 52 hetes
portlandcementhabarcsok szilárdsá-
gát tünteti fel, és megállapítja, hogy
"a beton szilárdulásának fejlõdése
általában apad a víz mennyiségének
fokozásával" (Lampl és Sajó 1914).

Palotás { } az Építési Zseb-
könyvben (1934), majd a Minõségi
beton c. könyvben (1952) arról ír,
hogy a víz-cement tényezõnek elsõ-
rangúan fontos szerepe van a beton
szilárdságára. Feret (1892), Abrams
(1918), majd Bolomey (1926) és
Graf (1939), valamint mások kísér-
letei szerint a beton nyomószilárd-

Víz-cement tényezõ,
víz/cement tényezõ
DR. KAUSAY TIBOR
betonopu@t-online.hu, http://www.betonopus.hu

Wasserzementwert, Wasserzementfaktor, w/z-Wert (német)
Water/cement factor, Water-cement ratio (angol)
Rapport eau/ciment, rapport E/C (francia)

ságát azonos kísérleti feltételek mel-
lett egyedül a vízmennyiség szabja
meg, tekintet nélkül az alkalmazott
cementmennyiségre, ha - teszi hoz-
zá Abrams - a beton bedolgozha-
tóan képlékeny (plasztikus), vagy
más szóval: az azonos víz-cement
tényezõvel készült, bedolgozhatóan
képlékeny betonokat gyakorlatilag
azonos szilárdság jellemezi. A víz-ce-
ment tényezõ növelésével rohamosan
csökken a szilárdság. Természetes
tehát a törekvés a víz-cement ténye-
zõ csökkentésére, amelynek egyik
hatásos, de a gazdaságosságra s a
beton más tulajdonságaira (zsugo-
rodás) is hátrányos módja a cement-
mennyiség növelése. Gyakorlatilag
célravezetõbb mód a szemszerkezet
helyes megválasztása. Képlékeny és
öntött keverékre az SI mértékegy-
ségrendszerben Abrams víz-cement
tényezõ összefüggése: K 0,1·A/Bx,
Graf összefüggése 600 kísérlet alap-
ján (1950): K 0,1·A/x2, Bolomey
összefüggése: K 0,1·A(x-1 - 0,5),
ahol K a beton kockaszilárdsága
N/mm2-ben, x a víz-cement ténye-
zõ, "A" és "B" az esetenként (általá-
ban a cement-féleség függvényében)
meghatározandó függvényállandó. 

Elsõsorban a földnedves betonok
esetén, de a beton konzisztenciájától
függetlenül is elõnyösen használha-
tó a beton várható szilárdságának
elõrebecslésére a víz-levegõ-cement
tényezõ, amely a cementkõ teljes
jellemzését adja: r = (MVíz + VLevegõ)/
MCement, ahol az M tömeg kg-ban, a
V térfogat literben értendõ. Az r víz-
levegõ-cement tényezõ az x víz-
cement tényezõ és a levegõ-cement
tényezõ (l = VLevegõ/MCement) összege,
mely utóbbi a cementkõ porozitását
fejezi ki azzal, hogy a cement
tömegegységére esõ pórustérfogatát
adja meg (Palotás 1938, 1952).   

Weisz (1952) az Abrams-féle víz-
cement tényezõ törvényt közért-
hetõen így magyarázza: "Ha ugyanis
a víz-cement tényezõ növekszik,
akkor a cement kötése szempont-
jából felesleges vízmennyiség is
növekszik, ennek a víznek a be-
tonból el kell párolognia, és helyén
pórusok keletkeznek, amelyek a
beton szilárdságában nem vesznek
részt. Így tehát a víz-cement
tényezõ a beton pórustartalmának
közvetlen mérõszáma minden olyan
esetben, amikor a beton oly tö-
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fajták esetére grafikusan Walz áb-
rázolta (1. ábra).

Hazai gyakorlatban az alkalma-
zandó víz-cement tényezõt (x) a
beton tervezett átlagos, 28 napos
nyomószilárdságának (K) függvé-
nyében, például a Bolomey-Palotás-
féle összefüggés alapján (Palotás,
1980) szoktuk meghatározni: 

ahol R a beton 200 mm méretû,
vegyesen tárolt, 28 napos korú
próbakockán értelmezett, N/mm2-
ben kifejezett átlagos nyomószilárd-
sága, és az "A" értéke CEM 52,5;
CEM 42,5; CEM 32,5; CEM 22,5
szilárdsású cement esetén rendre
27,5; 22,0; 17,0; 12,5. Az R nyomó-

3,0

1

A

R
x

mören bedolgozható, hogy a fölös
víz helyén keletkezõ pórusokon
kívül csak lényegtelen mennyiségû
pórus marad a betonban. Ezért a
víz-cement tényezõ csak a kis
levegõtartalmú képlékeny betonok
hézagtérfogatára jellemzõ. A fölös
víz helyén visszamaradó pórusokon
kívül egyéb pórust is tartalmazó
földnedves betonok jellemzésére a
víz-levegõ-cement tényezõt kell
használni."   

Palotás (1979) szerint a cement-
kõ egyensúlyi állapotához tartozó
egyensúlyi víz-cement tényezõ (xe)
a tényleges, kezdeti víz-cement
tényezõ (xk) függvényében az xe =
0,281 + 0,1· xk összefüggéssel
fejezhetõ ki, ha a hidratációs fok
0,85, a levegõ relatív nedvességtar-
talma 70 %, a telített cementkõ
gélvizére vonatkoztatott gélvízmeny-
nyiség 0,7 és a telített cementkõ
kapilláris vizére vonatkoztatott
kapilláris víz 0,1. Ebben az esetben
a friss és a megszilárdult beton
testsûrûségének különbsége az el-
párolgott víz mennyiségével kifejez-
ve: (MVk - MVe) = MC·(xk - xe) =
MC·(0,9·xk - 0,281), azaz például, ha
MC = 300 kg/m3 és xk = 0,4, akkor
xe = 0,321 és (MVk - MVe) = 23,7 kg/m3.

Általában feltételezhetõ, hogy xk
= 0,35-0,60 közötti kezdeti víz-
cement tényezõ esetén az egyen-
súlyi víz-cement tényezõ értéke xe
= 0,316-0,341. Eszerint a cement
szilárdulásához szükséges kémiailag
kötött víz és gélvíz szükséges
mennyisége alig függ az adagolt
keverõvíz mennyiségétõl, azaz a
gélpórusok { } mennyisége a víz-
cement tényezõtõl nem, csak a
hidratációs foktól { } függ. Ezzel
szemben a kapillárpórusok { }
mennyiségét a víz-cement tényezõ
jelentõsen befolyásolja. Ez arra is
figyelmeztet, hogy a kezdetben
kiszáradni hagyott cementkõ, illetve
beton szilárdsága nem fogja elérni a
megkívánt mértéket.

A víz-cement tényezõ törvény
kiegészíthetõ Abrams másik nagy-
jelentõségû tételével is, amely
kimondja, hogy az azonos finom-
sági modulusú { }, legnagyobb
szemnagyságú { }, finomhomok
tartalmú adalékanyagok azonos kö-
rülmények között azonos konzisz-
tencia { } eléréséhez lényegében
azonos víz-cement tényezõt kíván-

nak. Kimutatták, hogy ez a törvény-
szerûség nem csak folyamatos,
hanem lépcsõs szemmegoszlás ese-
tén is fennáll, sõt egylépcsõs szem-
megoszlás esetén kevesebb vízzel
érhetõ el ugyanazon folyósság, és a
bedolgozhatóság is jobb (Palotás
1952, Weisz 1952). Tapasztalat,
hogy a bedolgozhatósághoz szük-
séges víz-cement tényezõ zúzottkõ
adalékanyag esetén 5-10 %-kal
nagyobb, mint homokos kavics
adalékanyag esetén.

A víz-cement tényezõ és a
betonnyomószilárdság összefüggé-
sét különbözõ DIN EN 197 cement-

1. ábra   A víz-cement tényezõ és a

beton nyomószilárdságának

összefüggése Walz szerint
Forrás: http://www.heidelbergzement.de
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2. ábra   A víz-cement tényezõ a beton nyomószilárdságának

függvényében, a Bolomey-Palotás-féle összefüggés alapján

szilárdságot a beton ma használatos
jelébõl az MSZ 4798-1:2004 szab-
vány NAD N2. táblázatából kapjuk
meg (2. ábra). 

Ujhelyi (2005) összehasonlította
Feret, Powers, Abrams, Bolomey
különbözõ alakú víz-cement ténye-
zõ és nyomószilárdság összefüg-
gését, és megállapította, hogy a
különbözõ becslõ képletekkel
különbözõ beton nyomószilárdsá-
gokat lehet kapni, és az eltérés
szélsõ esetben 8-12 N/mm2 is lehet.
Az eltéréseket a felhasznált cemen-
tek különbözõ vízérzékenységének
tulajdonítja. A cementek vízérzé-
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Beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban,
vegyesen tárolt 150 mm méretû próbakockán mérve [N/mm2]
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kenysége alatt Ujhelyi azt érti, hogy
különbözõ cementfajták a külön-
bözõ vízadagolások (különbözõ
víz-cement tényezõk) mellett eltérõ
módon viselkednek, például vannak
cementek, amelyek szilárdsága na-
gyobb vízadagolás mellett gyorsab-
ban csökken, mint más cementeké,
és fordítva. A cement vízérzéke-
nységének hatását 0,35; 0,55 és 1,0
értékû víz-cement tényezõvel vég-
zett betonkísérletekkel meghatáro-
zott függvényparaméterek ("n", "A",
"B") alkalmazásával lehet kiküszö-
bölni az Abrams-féle összefüggés-
bõl továbbfejlesztett függvény
segítségével, amelynek alakja:

ahol fcm a beton vegyesen tárolt, 3
db 150 mm méretû próbakockán
meghatározott, 28 napos átlagos
nyomószilárdsága és x a víz-cement
tényezõ.

A víz-cement tényezõ nem csak
a beton szilárdságát, hanem szilár-
dulási sebességét is befolyásolja. A
szilárdulási sebesség a felhasznált
cement fajtájától és a víz-cement
tényezõtõl függ; minél több aktív
kiegészítõanyagot tartalmaz a ce-
ment és minél nagyobb a víz-
cement tényezõ, annál lassúbb a
szilárdulás (MSZ 4798-1:2004).

A víz-cement tényezõ korlátozása
a tartós beton készítésének feltétele.
Ezért az új betonszabványok (MSZ
EN 206-1:2002, MSZ 4798-1:2004)
egyéb feltételek mellett környezeti
osztályonként { } megjelölik azokat
a víz-cement tényezõ határértéke-
ket, amelyek figyelembevételével
készített betonok a tervezett 50 év
használati élettartam alatt a re-
mények szerint károsodás nélkül
viselik a környezeti hatásokat. A
víz-cement tényezõ egyedi értéke a
határértéknél legfeljebb 0,02-dal
lehet nagyobb.

A trasz, kohósalak, savanyú per-
nye, savanyú szilikapor kiegészítõ-
anyagokat a víz-cement tényezõben
akkor szabad számításba venni, ha
az alkalmasságukat kísérletekkel
megállapították. Ebben az esetben a
víz-cement tényezõ helyettesíthetõ
a "víz/(cement + k·kiegészítõanyag)
tényezõ"-vel. A "víz/(cement + k·ki-
egészítõanyag) tényezõ" ne legyen
nagyobb, mint az adott környezeti
osztályra az MSZ 4798-1:2004
szabványban elõírt legnagyobb víz-

nxB
cm eAf

ges víz-cement tényezõje meghatá-
rozható.

Az új szabványok környezeti
osztályaihoz tartozó és e szab-
ványok bevezetését megelõzõ hazai
szabályozás szerinti víz-cement
tényezõ határértékeket a 3. ábrán
vetettük egybe. Az új betonszab-
ványok a környezeti feltételek
teljesüléséhez mintegy 0,1 - 0,2
értékkel kisebb víz-cement tényezõ
alkalmazását követelik meg, mint
amekkorának az alkalmazását a
korábbi környezeti követelmények
lehetõvé tették.

A 4. ábrán az új környezeti

cement tényezõ. A "k" érték felvéte-
lérõl az MSZ 4798-1:2004 szabvány
intézkedik.

Az MSZ EN 206-1:2002 és az
MSZ 4798-1:2004 szabvány elõírja,
hogy ha a folyadékállapotú ada-
lékszer teljes mennyisége 3 liter/m3

beton értéknél több, akkor annak
víztartalmát be kell számítani a víz-
cement tényezõbe.

Az MSZ CR 13902:2000 CEN jelen-
tés holland és egyesült királyság-beli
tapasztalatok alapján ad módszere-
ket a friss beton víz- és a cement-
tartalmának vizsgálatára, amelyek
eredményébõl a friss beton tényle-
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A beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyesen tárolt,
150 mm méretû próbakockákon mérve [N/mm²]

4. ábra   A nyomószilárdsági osztályokhoz tartozó megengedett víz-cement

tényezõk (MSZ 4798-1:2004) a Bolomey-Palotás-féle víz-cement tényezõ

függvénysoron ábrázolva
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Háromszög jel: korábbi követelmény, ha dmax=32 mm, I. oszt., m=6,9

Kör jel: új követelmények

Négyzet jel: korábbi követelmény, ha dmax=24 mm, II. oszt., m=5,5
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A példa jellemzôi: a beton KK konzisztenciájú, az adalékanyag 
1: dmax = 24 mm, II. osztályú, m = 5,5 (négyzet jelû sorozat), 

2: dmax = 32 mm, I. osztályú, m = 6,9 (háromszög jelû sorozat)

3. ábra   Az új és a régi betonszabványok víz-cement tényezõ

határértékeinek összevetése



osztályokhoz tartozó beton nyomó-
szilárdságokhoz rendeltük, és a
Bolomey-Palotás-féle víz-cement
tényezõ függvénysoron ábrázoltuk
a víz-cement tényezõ határértéke-
ket. A 4. ábrából az olvasható ki,
hogy a CEM 32,5 szilárdsági jelû
cementet a C25/30 beton nyomó-
szilárdsági osztályig, a CEM 52,5
szilárdsági jelû cementet a C35/45
beton nyomószilárdsági osztálytól
felfele célszerû alkalmazni.
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havilap valamelyik következõ szá-
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

Március elején nyílt meg a „VAS-
BETON“ címû kiállítás a budapesti
VAM Art-Design Galériában. A
betonból készült plasztikák alkotója
Veres Balázs, aki 2007-ben végzett
a Pécsi Tudományegyetem Mûvé-
szeti Karán szobrász szakon. 

Másodéves korában ismerkedett
meg a betonnal, ami kedvenc
anyagává vált, mert folyékony
halmazállapotból sziklaszilárd ke-
ménységû anyag jön létre, ami
képes megörökíteni egy pillanatot,
és mindeközben mutatja az alkotói
folyamatot is. 

Hab és mûanyag zsaluzatokba
öntött nagyszilárdságú betonból
készül a mûalkotás, mely képes
tükörsima felületével elkápráztatni,
izgalmas formáival elgondolkod-
tatni, hogyan és miért jött létre.

1. ábra   A kiállítás megnyitóján,

középen Veres Balázs

2. ábra   Végtelen forma (2007)

3. ábra   Metróból (2008)
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Betonpartner Magyarország Kft.
H-1097 Budapest, Illatos út 10/A

Központi iroda:

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: 433-4830, fax: 433-4831

Postacím: 1475 Budapest, Pf. 249

office@betonpartner.hu • www.betonpartner.hu

Üzemeink:

1097 Budapest, Illatos út 10/A
Telefon: 1/348-1062

1037 Budapest, Kunigunda útja 82-84.
Telefon: 1/439-0620

1151 Budapest, Károlyi S. út 154/B
Telefon: 1/306-0572

2234 Maglód, Wodiáner ipartelep
Telefon: 29/525-850

8000 Székesfehérvár, Kissós u. 4.
Telefon: 22/505-017

9028 Gyõr, Fehérvári út 75.
Telefon: 96/523-627

9400 Sopron, Ipar krt. 2.
Telefon: 99/332-304

9700 Szombathely, Jávor u. 14.
Telefon: 94/508-662

Kapcsoljon a legjobb programra!
Murexin REPOL termékek – optimális rendszermegoldás
minden felszíni és szerkezeti betonjavításhoz.

Minden típusú feladathoz tökéletes megoldás – hangzik az új betonjavító rendszer
termékeinek mottója.

A Murexin a teherhordó szerkezetek megerôsítésére, felületi javítására és számos más
feladatra ajánlja Önnek rendszerbe épülô anyagait. A betonacélokhoz történô tapadás
javítására a Repol BS 7 betonacél védôszert, a felületi kiegyenlítô anyagok tapadás-
javításához a Repol HS 1 tapadásjavító habarcsot. A különbözô betonfelület-javító
anyagok, mint például az Repol SM 20 betonjavító habarcs és a Repol BS 05 G
Betonglett is a rendszer elemeit képezik. Betonjavító anyagok széles termékválasz-
tékával rendelkezünk a könnyített habarcsoktól a flexibilis CO2 szigetelôig.

> eredeti alapfelület helyreállítása a hiányzó részek kitöltésével
> fagy és oldottsó elleni védelem
> építmények megerôsítése
> vasbeton szerkezetek korrózió elleni optimális védelme
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A Magyar Betonszövetség a
tagjai részére kispályás labdarugó
sportnapot szervez, melynek célja
a betonos társadalom sport kere-
tében való szakmai kapcsolatának
elmélyítése. A sportnap idõpontja
május 31-e, helyszíne az ELTE
Budai Sport és Szabadidõ Központ
pályája, Budapest XI., Mérnök utca
35. Jelentkezhetnek céges csapatok,
kistérségekben mûködõ tagjaink
közös csapatai. 

Díjazás: az I., II. és III. helyezett
oklevelet kap, valamint az I.
helyezetté az MB KLK vándor kupa.

A sportöltözetet, mezt, sportci-
põt a jelentkezõk maguk biztosítják.
A szövetség biztosítja a  pályát,
öltözõt, tusolót, orvosi felügyeletet,
bírókat, valamint a szendvicseket,
üdítõt, kávét, ebédre babgulyást,
amelyet a nevezési díj tartalmaz.

A sportnap szervezõje Bíró
Balázs, a Sport Bizottság vezetõje,
elérhetõ a 30/954-5535 mobilszá-
mon. MB KLK részletes kiírását
elõzetes bejelentkezés után elek-
tronikus formában megküldjük. 

A nevezési díj csapatonként 
120 000.- Ft + ÁFA. Jelentkezni lehet
telefonon vagy e-mailen (1/240-
1866, info@beton.hu), elõzetes e-
gyeztetés után.

( ( (

A betonüzemek mûszaki vezetõi
és üzemvezetõi részére tartott
továbbképzést a beérkezett
igényekre tekintettel felújítjuk,
további egy alkalommal.

Továbbképzés idõpontja 2008.
május 16. Bõvebb információt a
www.beton.hu honlapon, a híreink
rovatban lehet találni.

( ( (

A Magyar Betonszövetség szak-
mai, társadalmi és sport prog-
ramja 2008-ban
Január 23.: betonüzemi mintavevõk,

laboratóriumi asszisztensek
továbbképzése

Február 12-14.: 52. Beton Napok
konferencia Ulmban 

Február 27.: a Magyar Betonszövet-
ség közgyûlése

Február 22., március 7., május 16.:
betonüzem vezetõk, mûszaki ve-
zetõk továbbképzése

Március 1.: Télûzõ Betonos Bál
Április 24-25.: BETONTAG 2008

konferencia Bécsben
Május 7-10.: a BIBM (Európai Be-

tonelemgyártó Szövetség) kong-
resszusa Bécsben

Május 31.: MB Kispályás Labdarugó
Kupa sportnap

Június 6.: a Magyar Betonszövetség
szakmai konferenciája

Június - július: metróállomás és
alagútépítés látogatás, Budapest

Augusztus: külföldi szakmai út (ké-
sõbb kijelölendõ tartalommal)

Október: SZTE beton szimpóziuma

Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövet-
ség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS ügyvezetõ

Az elõregyártó ipar 
és a CE jelölés
DR. HAJTÓ ÖDÖN

Szabályozás

Nem használjuk a betonelem
gyártó iparban a CE jelölés bizto-
sította lehetõségeket. Ebben a cikk-
ben táblázatban foglalom össze a
betonelem elõregyártó ipar számára
érdekes harmonizált szabványokat,
a bevezetetteken túlmenõen a
táblázat végén az elõkészületben
lévõket is, prEN jelöléssel. 

A CE jel alkalmazásához a
szabványok a ZA mellékletükben a
megfelelõség igazolás különbözõ
módozatait írják elõ, erre utalnak a
táblázat ZA rovatában lévõ 1, 2+, 3
és 4 jelû számok.

A számok értelmezéséhez idé-
zem a megfelelõség igazolásra
vonatkozó 3/2003. (I.25.) BM-GKM-

KvVM együttes rendelet 4. számú
mellékletének ide vonatkozó részét.

"2. A megfelelõség igazolás
módozatai

Elsõsorban a következõ megfe-
lelõség igazolási módozatokat kell
alkalmazni.

i) Megfelelõségi tanúsítvány (1) 
A termék megfelelõségének igazo-
lása egy kijelölt tanúsító szervezet
által az alábbiak alapján
a) A gyártó feladatai:

1. gyártásellenõrzés,
2. az üzemben vett mintáknak a

gyártó által végzett további
vizsgálata az elõírt vizsgálati
terv szerint.

b) A kijelölt tanúsító szervezet

feladatai:

3. a termék elsõ típusvizsgálata,
4. az üzem és a gyártásellenõrzés

alapvizsgálata,
5. a gyártásellenõrzés folyamatos

felügyelete, értékelése és
jóváhagyása,

6. a mûszaki specifikáció, illetve
a 9. § (3) bekezdés által meg-
határozott esetekben, az
üzemben, a kereskedelmi for-
galomban vagy az építkezés
helyszínén vett minták szúró-
próbaszerû vizsgálata. (1+)

ii) Szállítói megfelelõségi nyilat-
kozat
A szállító megfelelõségi nyilatkoza-
ta az alábbiak alapján

Elsõ lehetõség (2)

a) A gyártó feladatai:

1. a termék elsõ típusvizsgálata,
2. gyártásellenõrzés,
3. a mûszaki specifikáció, illetve
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A harmonizált szabvány

száma címe ZA NB

MSZ EN 40-4:2006 Lámpaoszlopok. 4. rész: Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok követelményei 1

MSZ EN 771-3:2003
Falazóelemek követelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazóelemek (tömör
és pórusos adalékanyagokkal)

I. kat.: 2+
II. kat.: 4

ÉMI,
KERMI

MSZ EN 1168:2005 Elõre gyártott betontermékek. Üreges födémpanelek 2+ ÉMI

MSZ EN 1317-5:2007
Közúti visszatartó rendszerek. 5. rész: A jármûvisszatartó rendszerek
termékkövetelményei és megfelelõségük értékelése

1

MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek 4

MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek 4

MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1433:2003
Jármû- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetõi. Osztályba sorolás, tervezési és
vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelõség értékelése

3

MSZ EN 1520:2003
Elõre gyártott vasalt építõelemek könnyû adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú
betonból

2+ ÉMI

MSZ EN 1857:2003 Égéstermék-elvezetõ berendezések. Építõelemek. Beton béléscsövek 2+ ÉMI

MSZ EN 1858:2003 Égéstermék-elvezetõ berendezések. Építõelemek. Beton idomdarabok 2+ ÉMI

MSZ EN 1916:2003 Vasalatlan, acélszálas és vasalt betoncsövek és idomok 4

MSZ EN 1917:2003 Vasalatlan, acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenõrzõ aknák 4

MSZ EN 12446:2003 Égéstermék-elvezetõ berendezések. Építõelemek. Betonból készített külsõ héjak 2+ ÉMI

MSZ EN 12566-1:2001
+A1:2004

Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig (LE). 1. rész: Elõre
gyártott oldómedencék

3

MSZ EN 12566-3:2006
Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig (LE)  3. rész: Készre
gyártott és/vagy helyszínen összeszerelt háztartási szennyvíztisztító berendezések

3

MSZ EN 12737:2005 Elõre gyártott betontermékek. Padlóelemek állattartáshoz 2+

MSZ EN 12794:2005
+A1:2007

Elõre gyártott betontermékek. Cölöpök alapozáshoz 2+ ÉMI

MSZ EN 12839:2001 Elõre gyártott betontermékek. Kerítéselemek 4

MSZ EN 12843:2005 Elõre gyártott betontermékek. Oszlopok 2+ ÉMI

MSZ EN 13224:2004
+A1:2007

Elõre gyártott betontermékek. Bordás födémelemek 2+ ÉMI

MSZ EN 13225:2005 Elõre gyártott betontermékek. Lineáris szerkezeti elemek 2+ ÉMI

MSZ EN 13693:2005 Elõre gyártott betontermékek. Különleges tetõelemek 2+ ÉMI

MSZ EN 13747:2005 Elõre gyártott betontermékek. Födémrendszerek födémlemezei 2+ ÉMI

MSZ EN 13978-1:2005
Elõre gyártott betontermékek. Elõre gyártott betongarázsok. 1. rész: Monolit vagy
szobaméretû egyedi részekbõl álló vasbeton garázsok követelményei

2+ ÉMI

MSZ EN 14843:2007 Elõre gyártott betontermékek. Lépcsõk 2+

MSZ EN 14844:2007 Elõre gyártott betontermékek. Négyszög keresztmetszetû átereszek
nagy 2+
kicsi 4

ÉMI

MSZ EN 14991:2007 Elõre gyártott betontermékek. Alapozási elemek 2+

MSZ EN 14992:2007 Elõre gyártott betontermékek. Falelemek                   (Teherviselõ) 2+

MSZ EN 14992:2007 Elõre gyártott betontermékek. Falelemek                  (Nem teherviselõ) 4

MSZ EN 15050:2007 Elõre gyártott betontermékek. Hídelemek 2+

prEN 15037-1 Gerendából és béléselembõl álló födémrendszer - Gerendák 2+

prEN 15037-2 Gerendából és béléselembõl álló födémrendszer - Béléselem 2+

prEN 15258 Elõre gyártott betontermékek. Támfal elemek 2+

prEN 15435 Elõre gyártott betontermékek. Normál- és könnyûbeton zsaluzóblokkok 4



a 9. § (3) bekezdés által
meghatározott esetekben, az
üzemben vett minták vizsgála-
ta az elõírt vizsgálati terv sze-
rint. (2+)

b) A kijelölt tanúsító szervezet fel-

adatai:

4. a gyártásellenõrzés tanúsítása
az alábbiak alapján:

- az üzem és a gyártásellenõrzés
alapvizsgálata,

- a mûszaki specifikáció, illetve a
9. § (3) bekezdés által meg-
határozott esetekben, a gyár-
tásellenõrzés folyamatos fel-
ügyelete, értékelése és jóvá-
hagyása. (2+)

Második lehetõség (3)

1. a termék elsõ típusvizsgálata
egy kijelölt vizsgáló laborató-
rium által,

2. gyártásellenõrzés a gyártó
által.

Harmadik lehetõség (4)

1. a termék elsõ típusvizsgálata a
gyártó által,

2. gyártásellenõrzés a gyártó
által."

Következõ a kérdés: hogyan
állunk kijelölt tanúsító szervezet
dolgában?

A GKM részérõl az ÉMI
kijelölése NB (Notified Body) 1415
szám alatt, a TÜV SÜD KERMI
kijelölése NB1420 szám alatt meg-
történt. Õk így jogosultságot nyer-
tek a táblázat utolsó oszlopában
megjelölt termékek tanúsítása
tárgyában. 

A hiányzó rovatok esetében
külföldön lehet tanúsító szervezetet
keresni. A kereséshez az alábbi
internet cím áll rendelkezésre:

http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/legislation/nb/

notified_bodies.htm.

( (

Az Update 2007. évi 4. száma a
nagyterhelésû közlekedési felület-
nél használatos félmerev kopóréte-
gekrõl szól.

Megvalósult beruházás Kaisers-
lauternben a Fõpályaudvar elõ-
terének és az odavezetõ utak
modernizálása és felújítása. A nagy
terhelések miatt keletkezõ nyom-
vályúk elkerülésére félmerev kopó-
réteget használtak, amely egy
nagy hézagtartalmú aszfalt alapré-
teg, kiöntve nagyszilárdságú, ce-
mentkötésû habarccsal. Ezzel az
építési móddal jelentõsen csökken
a kivitelezési idõ, illetve az építészeti
kialakításhoz színes pigmenteket
lehet használni.
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KÖNYVJELZÕ

1. ábra   Buszöböl sávosan

színezett kopóréteggel
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2006. februárban került elõször
megrendezésre a MAPEI Betonnap
a BME Dísztermében, melyen több
mint százan vettek részt. Idén
februárban ismét Betonnapot tartott
a cég, mivel azóta sok tapasztalat,
ismeret, mondanivaló gyûlt össze,
amit szerettek volna megosztani a
szakemberekkel, érdeklõdõ kollé-
gákkal. A Mapei a saját elõadóin
kívül a betontechnológiához szoro-
san kapcsolódó vendég elõadókat
is meghívott.

Elõször Dr. Zsigovics István
(BME Építõanyagok és Mérnökgeo-
lógia Tanszék) az ún. EasyCrete,
azaz könnyen bedolgozható beton
jellemzõit, elõállításának folyamatát
ismertette. Az ilyen beton kon-
zisztenciája 500-600 mm közötti,
eltarthatósága 60-90 perc, és azért
van rá szükség, mert a szerkezet-
építés igénye a képlékeny, folyós
beton., pl. látszóbeton felületek
létrehozására. A beton konzisz-
tenciáját javíthatjuk péptöbblettel
(növelve a finomrész tartalmat, pl.
cementtel, homokkal, továbbá
mészkõliszttel, szilikaporral, õrölt
kohósalakkal, õrölt pernyével) és
különféle adalékszerekkel. Kitért
arra, hogy milyen hatása van a
beton tulajdonságaira az összetevõk
arányának megváltoztatása. A
tapasztalatok alapján összegezhetõ,
hogy az EasyCrete beton cement
tartalma 260-330 kg a CEM III/A
32,5 N tipusból, mészkõliszt tartal-
ma 30-80 kg, víztartalma 150-170 l
között mozog köbméterenként. A
vízadagolásra érzékeny, már 10 l el-
térés is elronthatja a betont.

Szautner Csaba a folyósító
adalékszerek kémiájáról adott
elõ. Folyósító adalékszer adagolásá-
val csökkenthetõ a beton víztartal-
ma, ezáltal elõnyösen változik a
megszilárdult beton tulajdonsága,
kisebb lesz a száradási zsugorodás,
csökken a porozitás, növekszik a

tartósság. A folyósítószerek történe-
te 1936-ban kezdõdik, és a fejlõdés
több szakaszra osztható, manapság
már 4. generációs adalékszerekrõl
beszélünk. A nyolcvanas években
megnövekedett ezen anyag iránt az
érdeklõdés, mivel bebizonyosodott,
hogy a folyósítószerek hosszú távon
sem károsítják a betont, továbbá
javult a új polimerek minõsége és
hatékonysága, ezzel együtt az ár-
érték arány, illetve megnövekedett
az építõipari igény a képlékenyebb
és nagyobb szilárdságú beton iránt.
A Mapeinél 1994-ben jelent meg a
3. generációs folyósítószer, a
Mapefluid X404, mely kémiailag
egy teljesen új anyag volt, és
alacsonyabb adagolás mellett azo-
nos konzisztenciát és jobb eltartha-
tóságot eredményezett.

Napjainkban - kihasználva a
polimerek változatosságát, a rövid
és hosszú oldalláncok variálható-
ságát - már változatos tulajdonságú,
egy-egy konkrét felhasználási terü-
let igényét kiszolgáló adalékszerek
alakíthatók ki. 

Berettyán Tamás tájékoztatást
adott a transzportbetonokhoz
használatos adalékszerekrõl.

Különbözõ célokra különbözõ
összetételû betonok szükségesek,
és bizonyos összetételeket csak
adalékszerek használatával lehet
elõállítani. Az adalékszerek a kö-
vetkezõképpen csoportosíthatók: 
• képlékenyítõ (pl. Mapeplast N11),
• folyósító (pl. Mapemix N60, Ma-
pefluid termékcsalád, Dynamon
Easy rendszer), • kötéskésleltetõ
(pl. Mapetard termékcsalád), • kö-
tésgyorsító, • fagyásgátló, • légpó-
rusképzõ, • stabilizáló, • injektálást
segítõ, • korrózióállóságot fokozó,
• tömítõ, • felületi megjelenést ja-
vító.

Példának hozta, hogy a debre-
ceni Fórum építkezés alaplemeze
120 cm vastagságban készült, vízzá-

rónak, zsugorodásmentesnek kellett
lennie. A 28 ezer m3 betont több
rétegben betonozták, emiatt négy
óra elteltével is összedolgozhatónak
kellett maradnia. A feladatot a
Mapetard  SD 2000 kötéskésleltetõ
adalékszerrel oldották meg.

Miklós Csaba a betonelem
elõregyártáshoz való adaléksze-
rekrõl adott elõ. Az elõregyártás
specialitása, hogy sûrû vasalás
mellett extrém geometriájú zsaluzat-
ba kell bejuttatni a nagy teljesítõ-
képességû betont, melynek magas a
korai szilárdsága, és kizsaluzás után
szép a felülete. A képlékenyítõk és
folyósítószerek közül használatosak
a Mapeplast, a Mapemix, a Mape-
fluid és a Dynamon termékcsaládok
bizonyos tagjai, mindig az elvárá-
sokhoz igazítva. 

A földnedves betont felhasználó,
préseléses technológiához javasolt a
Vibromix termék.

A Viscofluid SCC/10 viszkozitás-
fokozó, stabilizáló adalékszer, elsõ-
sorban öntömörödõ betonok készí-
téséhez. Javítja a homogenitást,
illetve a kivérzéssel és szétosztályo-
zódással szembeni ellenállóképes-
séget.

Az Idrocrete DM térkövek gyár-
tásához való, mivel víztaszítóvá
teszi a pórusokat, ezáltal megakadá-
lyozza a víz kapilláris beszívódását. 

A következõ elõadó, Végbali
Piroska (BVM Épelem kft.) nem
tudott eljönni a rendezvényre, ezért
prezentációs anyagát az elõregyár-
tási tapasztalatokról Óvári Vilmos
mutatta be. Az elõadás azt a munkát
emelte ki, amikor a MOL részére 20
ezer db útpályaelemet kellett le-
gyártani 4 hónap alatt, melyhez 13
ezer m3 betont használtak fel. A

Beszámoló

A MAPEI Kft. szakmai
rendezvénye a betonról
KISKOVÁCS ETELKA fõszerkesztõ

1. ábra   Elõregyártott forgalom-

terelõ elemek



beton elvárt tulajdonságai: 36-40 cm
terülés, 60-90 perces szilárdulás
utáni állékonyság, 7 órás korban
felszakítható legyen az elem, és ne
kelljen gõzölni. Váratlan nehézséget
okozott, hogy a gyártási idõ-
szakban, 2007 szeptemberében és
októberében az átlagosnál jóval
hidegebbre fordult az idõ, amit
Dynamon HAA adalékszerrel és
takarással védtek ki. 

A lépcsõs szemeloszlású
adalékanyaggal készült betonok
laboratóriumi tapasztalatairól Óvári
Vilmos számolt be. 

A módszer (amikor hiányzik
valamelyik frakció) elõnye, hogy -
magasabb modulust eredményez,
ezért nõ a nyomó- és húzószilárd-
ság, - kisebb a keverék vízigénye,
ezért több a hatékony víz, nõ a
konzisztencia, - kisebb a pépigény,
ezért nõ a konzisztencia, javul a
bedolgozhatóság, szivattyúzható-
ság, - növelhetõ a homok mennyi-
sége, ezért nõ a habarcsosság és a
finomrész, javul a szivattyúzha-
tóság, csökken a kivérzési hajlam, -
víz csökkentés esetén nõ a szilárd-
ság, - cement csökkentés esetén
olcsóbb keverék, - adalékszer csök-
kentés esetén olcsóbb a keverék.
Ezt a megoldást alkalmazták az M35
autópálya pályalemezénél, az egri
törökfürdõnél, a BVM MOL-útpálya
eleménél.

Dróth Tamás elõadásának cí-
me: MapeCrete, a repedésmentes
beton technológiája. Kis zsugoro-
dású beton készítése a cél tehát,
melyet el lehet érni a beton össze-

tételének változtatásával (alacsony
homokhányad, alacsony cementpép
tartalom, alacsony zsugorodású
cement) és hatékony utókezeléssel.
További lehetõség az adalékszerek
használata, azaz Dynamon SR
folyósítószer a v/c tényezõ és a
cementtartalom csökkentésére,
Mapecure SRA a kapilláris nyomás
csökkentésére és Expancrete a
kezdeti duzzadás növelésére. 

Szautner Csaba a Chronos
rendszerrõl adott tájékoztatást. E
szerint folyósítószerek új generáció-
ját állították elõ, melyek kémiailag
reakcióképes, nanostrukturális fo-
lyósítószerek, az ún. WES polime-
rek. Elõnyük, hogy a velük készült
beton megtartja bedolgozhatóságát
90 percen túl is, és a szilárdság-
fejlõdést nem hátráltatják (az 1, 7 és
28 napos értékek nem maradnak el
a más folyósítószerrel készült be-
tonhoz képest).

A Vibromix adalékszerekrõl
Berettyán Tamás adott elõ. Felhasz-
nálási területei: • vibropréselt egy-
és kétrétegû térkövek, • vibropré-
selt és pörgetett csövek, • könnyí-
tett, extrudált elemek, • minden
olyan termék, melynél a "száraz"
beton mechanikai erõ hatására tö-
mörödik.

A termékcsalád négy alapanyag-
ra épül, melyek közül egy hagyo-
mányos, a további három pedig
innovatív (akrilpolimer és polimer-
latex). A különbözõ bázisok bizto-
sítják a képlékenyítõ alaphatást,
melyhez további hatásokat lehet
társítani (szilárdulásgyorsítás, hidro-
fóbizálás és stabilizálás).

A fõhatáshoz társított mellékha-
tás(ok) teszik lehetõvé, hogy olyan
speciális gyártási követelmények-
nek is megfeleljen, mint: • a ter-
mékek gyorsabb szilárdulása
alacsony hõmérsékleten, • a felület
kivirágzás-mentessé tétele (mely
összefüggésben van a beton lassabb
szilárdulásával és a környezet ma-
gas nedvességtartalmával), • kisebb
érzékenység a víztartalom-változás-
ra, azaz az adalékanyag nedvesség-
tartalom-változására, • jobb reoló-
gia (konzisztencia) az extruder vagy
a forma könnyebb haladása (elvé-
tele) érdekében.

Versits Tamás (DOKA Kft.) zsa-
luzási tudnivalókra hívta fel a
figyelmet, a beton zsaluzatra ható
nyomására és annak következmé-
nyeire. Födémek esetén kritikus
hely a nyitott födémszél, kiugró
párkány, peremgerenda zsaluzatá-
nak biztonságos rögzítése, a ki-
dugóállvány visszakötése. Falak
zsaluzásánál nem szabad megfeled-
kezni a szélteherrõl, meg kell
tervezni a betonozás sebességét, fi-
gyelembe kell venni a külsõ hõmér-
sékletet, a vibrálást, az adalékszerek
hatását.

Miklós Csaba témája utolsó
elõadásként a "szépészet" volt, azaz
a szép betonfelület létrehozása,
vagy ha nem sikerült, a beton javí-
tása, kozmetikázása. A kifogástalan
betonfelület elkészítéséhez szükség
van jó betonösszetételre, minél
magasabb konzisztencia osztályra,
felületi megjelenést javító adalék-
szerre, tökéletes zsalura, minõségi
formaleválasztóra, a kipárolgás
meggátlására és gondos munka-
erõre.

A javítás anyagairól. A Planitop
550 kis anyagigényû, jól feldol-
gozható, megfelelõ szilárdságú javí-
tóanyag falfelületekhez. A Colorite-
Beton félig átlátszó, vizes bázisú
akrilfesték betonok, vasbetonok és
vakolatok védelmére. A beton-
felület impregnálására való az
Antipluviol termékcsalád. Aljzatok
javításához az Ultratop önterülõ,
nagyszilárdságú, utólagosan elké-
szíthetõ ipari padlót használják,
mely hat színben kapható.

( (
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2. ábra   Lépcsõs szemeloszlású

adalékanyaggal készült kocka

törésképe

3. ábra   Vibropréselt termék

gyártása
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COMPLEXLAB KFT. 
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35.

tel: 243-3756, 243-5069, 454-0606, fax: 453-2460
info@complexlab.hu, www.complexlab.hu

MMM német gyártmányú szárítószekrények, 
55-707 literes munkatérrel

- 3 program rögzítési lehetõsége
- RS 232-es interfész
- rozsdamentes acél belsõ tér
- felsõventillátoros levegõ keringtetés
- masszív kivitel, könnyen kezelhetõ, akár könyökkel is nyitható ajtó

222 literes szárítószekrény ára most: 726 000 Ft+ÁFA

Kern mérlegek széles választéka, analitikaitól a darumérlegekig, 
3 év garanciával
Német gyártmányú, gyors mûködésû, igen pontos és megbízható, hite-
lesíthetõ, minden felhasználási területre (akár hordozható kivitelben is).

Most akár 10 %-kal a gyári ár alatt!!!

CISA rozsdamentes acél kivitelû, hosszú élettartamú, bizonylatolt tesztsziták, 
100, 200, 300, 400 és 450 mm-es méretben, ISO 3310.1 szerinti szitahálós, és ISO 3310.2 szerinti perforált

lemezes kivitelben.
MSZ EN 933-3 szabvány szerinti résrosta sorozat most kedvezményes áron rendelhetõ!!!

Részletes tájékoztatással és szaktanácsadással állunk rendelkezésére személyesen, 
telefonon, faxon és e-mailen is. Kérje részletes katalógusunkat és árajánlatunkat!

®
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Intelligens megoldások
a BASF-tõl

BASF  Hungária Kft.
Építési vegyianyag 
divízió
1222 Budapest, 
Háros u. 11. 
• Tel.: 226-0212 
• Fax: 226-0218 
www.basf-cc.hu

A világ legnagyobb vegyipari vállalatának tagjaként a BASF piacvezetõ a betonadalék- 

szer üzletágban. Világszerte elismert, legfõbb márkáink a következõk: � Glenium® 

csúcsteljesítményû folyósító szerek, reodinamikus betonhoz �Rheobuild® szuperfolyó- 

sító szerek �Pozzolith® képlékenyítõ és kötéskésleltetõ adalékszerek �RheoFIT® ter-

mékek a minõségi MCP gyártáshoz �MEYCO® lövellt betonhoz és szórórendszerekhez

Adding Value to Concrete
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(NAT-1-1271/2007)

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
Talaj, aszfalt, beton és
betontermékek, habarcs, bitumen,
cement, gipsz, valamint halmazos
ásványi anyagok;

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK
Talaj, beépített-aszfalt, beton és
betontermékek, épületszerkezet és
szerkezeti mûtárgy, felületkezelés,
szigetelés;

MINTAVÉTELEK
Talaj, aszfalt, beton és
betontermékek, habarcs, bitumen,
cement, halmazos ásványi
anyagok;

MEGFELELÕSÉG ÉRTÉKELÉS
TECHNOLÓGIAI TANÁCSADÁS
KUTATÁS-FEJLESZTÉS

LABORATÓRIUMAINK

BUDAPEST
FERIHEGY
NAGYTÉTÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR
DUNAFÖLDVÁR
GÉRCE
HEJÕPAPI
KÉTHELY

CÍM: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
TELEFON: (36)-1-305-1348
FAX: (36)-1-305-1301
E-MAIL: maepteszt@maepteszt.hu
HONLAP: www.maeptesztkft.hu

Gyorsan kopó bélések?

A megoldás:

gyártmányú öntvény alkatrészek
PEMAT, TEKA, LIEBHERR stb.

keverõkhöz.

• akár kétszeres, háromszoros élettartam
• kiváló ár/érték arány

TIGON Kft.
2900 Komárom, Bartók B. u. 3.

Telefon: +36 309 367 257
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Az építõipari termelés 
2007. évben az építõiparban (a

jogi és a nem jogi személyiségû
szervezetek, továbbá az egyéni
vállalkozók) 1963,3 milliárd forint
összegû építési-szerelési munkát
valósítottak meg. Az építõipari
termelés a korábbi évek dinamikus
növekedése után jelentõsen, össze-
hasonlító árszinten 14,1 %-kal
maradt el az egy évvel korábban
elért teljesítményétõl. 

Eltérõ mértékben ugyan, de
valamennyi alágazat termelése
visszaesett. A legnagyobb - az
építõipari termelés 62 %-át kitevõ -
építõipari alágazat, a szerkezetkész
épületek és egyéb építmények
építésének termelése közel 20 %-
kal, az épületgépészeti szerelés
teljesítménye 1,6 %-kal, a befejezõ
építésé 3,3 %-kal, az építési terület
elõkészítése pedig 18,9 %-kal
csökkent ebben az idõszakban. 

2007-ben a termelés építmény-
fõcsoportok szerinti teljesítményét
tekintve az épületek építésének
volumene 9,8 %-kal esett vissza, az
egyéb építmények (utak, vasutak,
vízi építmények, vezetékek stb.)
építése pedig 19,4 %-kal  volt
kisebb, mint egy évvel korábban.
Az egyéb építmények építésének
nagymértékû csökkenését alapve-
tõen - a korábbi években gyorsan
bõvülõ - az építõipari termelés
egynegyedét kitevõ út- és autó-
pálya-építések ütemének mérséklõ-
dése okozta.

Ebben az idõszakban az 50 fõ
alatti kisvállalkozások termelésben
betöltött domináns szerepe tovább-
ra is megmaradt. Az Európai Unió
építési piacához hasonlóan a kis-
szervezetek adják az építõipari
termelés nagyobb hányadát, 66,3 %-
át.

Árindexek
Az építõipari tevékenység

költségalapon számított árai 2007-
ben átlagosan 6,3 %-kal, az egy
évvel korábbinál közel 1 %-kal
kisebb mértékben emelkedtek, és
jelentõsen alatta maradtak a fo-
gyasztói árak 8 %-os növeke-
désének. Az áremelkedés az év elsõ
felében volt magasabb, melyet alap-
vetõen az üzemanyagok és az
építõiparban felhasznált kõolajter-
mékek árának több hónapig tartó
gyors emelkedése okozott.

Az építõipari vállalkozások közel
10 %-kal kisebb összegû új szerzõ-
dést kötöttek 2007-ben, annak elle-
nére, hogy az épületek építésére
kötött szerzõdések volumene 9,1 %-
kal nõtt, elsõsorban a kereskedelmi
és irodaépületekre kötött nagy
értékû szerzõdések miatt. 

Szervezeti struktúra 
A magyar építési piacot a vállal-

kozások igen magas száma, és
ebbõl (is) adódóan az erõs verseny-
helyzet jellemzi, annak ellenére,
hogy 2006-tól csökkent mind a
regisztrált, mind a mûködõ szerve-

zetek száma. Az egyéni vállalko-
zások számának 2006 második
felétõl tapasztalható csökkenésében
(nem éri meg alvó vállalkozásokat
fenntartani) már bizonyos mérték-
ben tetten érhetõ a foglalkoztatás
fekete- és szürke zónájának "ki-
fehéredése".

Az ágazatban 2007. végén 95
ezer építõipari szervezetet re-
gisztráltak. Túlnyomó többségénél,
közel 95 %-ánál 10 fõnél kisebb a
foglalkoztatotti létszám.

Lakásépítés
2007-ben 36159 befejezett lakás

kapott használatba vételi engedélyt,
ami 6,8 %-kal több, mint egy évvel
korábban. A kiadott új lakásépítési
engedélyek száma 44276, ami
csupán 1 %-kal kevesebb, mint a
2006-ban kiadott engedélyeké.

A használatba vett lakások
számának emelkedése a vállalkozói
lakásépítés és az értékesítésre szánt
lakások növekedésének az ered-
ménye, amely elsõsorban a fõváros-
ban valósult meg. Az építési
engedélyek visszaesése 2007-ben
jóval mérsékeltebb ütemû volt, mint
az elmúlt két évben.

Az országos lakásépítési trendet
az elmúlt 5-6 évben a vállalkozói
lakásépítés fejlõdési iránya hatá-
rozza meg. A természetes szemé-
lyek által épített lakások száma
jellemzõen stagnál, a vállalkozások
az elõzõ évinél 14 %-kal több új
lakást építettek. Ennek megfelelõen
az értékesítésre szánt lakások tekin-
tetében az átlagos növekedési ütem
kétszerese volt tapasztalható. Stag-
nál a családi házas és a lakóparki
építkezés, miközben 41 %-kal több
lakás épült új csoportházban, vala-
mint 18 %-kal több új, többszintes,
többlakásos épületben. 

A kislakások térnyerése követ-
keztében csökkent az átlagos lakás-
méret: 2007-ben 87 m2 volt, 2 m2-rel
kisebb mint egy évvel korábban.

Foglalkoztatás, bérek
Az 5 fõ felett foglalkoztató vállal-

kozások adatai szerint 2006-ban
több mint 140 ezer fõ volt az
alkalmazásban álló munkavállalók
száma az építõiparban. 2007-ben a
termelés csökkenésével összefüg-

Statisztika

Az építõipar 2007. évi
teljesítménye
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1. ábra   Az építõipari termelés változása az elõzõ évhez képest



gésben a foglalkoztatottak száma is
visszaesett, várhatóan azonban csak
átmeneti jelenségrõl van szó. Való-
jában azonban - a KSH lakossági
munkaerõ-felvétel adatai szerint -
több, mint duplája, 310 ezer fõ a
foglalkoztatottak száma az ága-
zatban, ami a nemzetgazdaság
egészében foglalkoztatottak 8 %-át
teszi ki. 

A 2007-2013 közti idõszakban -
az építõipar elõtt álló kihívásokra
tekintettel - munkaerõ gondokkal
kell szembe nézni az ágazatban,
amely veszélyezteti az elõirányzott
fejlesztések minõségi és idõbeni
megvalósítását. Az ágazatban mint-
egy 18 %-kal bõvülhetne a foglal-
koztatás csupán azzal, ha a munka-
erõhiánnyal küzdõ cégek be tudnák
tölteni az állásokat.

Az építõipar hosszú évek óta
tapasztalt kedvezõtlen bérpozíció-
jában javulás következett be,
azonban az építõiparban dolgozók
még mindig a legkisebb átlagkere-
setû nemzetgazdasági ágazatok
között vannak. A keresetek növeke-
désében szerepet játszott a mini-
mum-járulékalap bevezetése, amit
az is jelez, hogy a legalább 50 fõt
foglalkoztató vállalkozásoknál a
bruttó átlagkereset növekedési üte-
me alacsonyabb volt, mint a kisebb
szervezeteknél.

A bérnövekedés mértéke a vizs-
gált idõszakban az ágazatban 15,7
% volt, ami jelentõsen meghaladta a
versenyszférában dolgozók 9,1 %-
os átlagkereset növekedését. A
jelenlegi 133000 forint havi bruttó
átlagkeresettel azonban még így
sem tudott az ágazat felzárkózni a
legalacsonyabb átlagkeresetû ága-
zatok közül a nemzetgazdasági,
illetve a versenyszféra átlagához (a
nemzetgazdasági havi bruttó átlag-
kereset: 185000 Ft, a versenyszfé-
rában 177400 Ft).

Építõipari várakozások
A magyar gazdaság korábbi

éveket jellemzõ növekedése 2007.
évben  jelentõsen lassult, az 1,3 %-
os mérséklõdés a 2006. évi kiiga-
zításból következõ mérséklõdõ
fogyasztás következménye volt. A
közszolgáltatások, illetve az állami-
önkormányzati beruházások jelen-

tõsen visszaestek. Ez utóbbi erõtel-
jesen éreztette hatását az építõipar
2007. évi csökkenõ teljesítményé-
ben. Az építési keresletet elsõsor-
ban az egyes iparágak fejlesztési
igényei, az infrastrukturális fejlesz-
tések, az intézményi és kereske-
delmi létesítmények, valamint a
lakásépítés és a meglévõ lakás- és
épületállomány fejlesztési, korsze-
rûsítési munkái indukálják. 

Ezek közül a jövõben különösen
az építési piac felújítási, fenntartási,
korszerûsítési szegmensének erõtel-
jes növekedése várható. A felújítási
munkák hazai bõvülését jelzik a
felújításhoz szükséges építési
termékek keresletének bõvülése,
valamint a lakáshitelezésen belül a
lakások korszerûsítését, bõvítését
célzó hitelek számának és össze-
gének folyamatos bõvülése, amely
örvendetes, mivel a meglévõ lakás-
állomány nagy többsége felújításra
szorul. A többlakásos épületek
többsége túlhaladta az optimális
felújítási ciklusidõt. 

A közeljövõ felújítási munkái
közül kiemelkedik az átfogó köz-
oktatási intézmény-korszerûsítési
program 2007 és 2013 között. A
meglévõ intézmények 85 %-a rész-
ben vagy egészben felújítandó. 

2007 folyamán megszülettek a
döntések a nagy projektekrõl,
elindultak azok a pályázatok,
amelyek a vállalkozások különbözõ
fejlesztéseit célozzák meg. Érdemi
beruházás-növekedés indul be a
következõ idõszakban, döntõen
vállalkozói, kisebb mértékben a
közszférában. Mivel ezek a beru-
házások elõkészületi állapotban
vannak, így csak 2008 végén, illetve
2009-ben éreztetik hatásukat a
gazdaság bõvülésében. 

Az építõipari termelés jelentõs
visszaesés után élénkül, 2008-ban 7
%-os bõvülés valószínûsíthetõ,
összefüggésben a nemzetgazdasági
beruházások mintegy 6 %-os bõvü-
lésével.

A 2007-2013 közti idõszak az
építõipar valamennyi szereplõje
számára nagy kihívást jelent az
építési piac különbözõ szegmen-
sében.

Kiemelt feladat a vállalkozások
versenyképességének növelése,
elsõsorban az ágazat legsúlyosabb
gondjainak - lánctartozások, fekete-
munka, közbeszerzési eljárások
korszerûsítése, szakmunkáshiány -
megoldásával.
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Az építõanyagipar 2007. évi
teljesítménye
SZÉKELY LÁSZLÓ

Termelés
Az építõanyagipar (egyéb nem

fém ásványi termékek gyártása) 5 fõ
feletti vállalkozásainak összesítése
alapján 2007. évi termelési értéke
folyóáron 577,619 milliárd Ft volt.
Ez a mennyiség összehasonlító
árszinten 23,1 %-kal magasabb,
mint egy évvel korábban.

A növekedés oka elsõsorban az
enyhe tél volt, másodsorban az igen
magas export tevékenység. Ko-
rábban az építõanyagipar legfon-
tosabb export alágazata az üvegipar
és a díszkerámia ipar volt, jelenleg a
téglaipar, a kerámia szigetelõk és a

hõszigetelõ anyagok. A növekedés
oka harmadsorban pedig a lakás-
építések magas száma. Az elmúlt
évben több, mint 4 millió m2 lakó-
épület és 3,2 millió m2 nem lakó-
épület építésére adtak ki építési
engedélyt a hatóságok. 

Az építõanyagipar bruttó ter-
melési teljesítménye az ipari
termelés növekedési indexét 15 %-
kal haladja meg, ugyanis az ipar
termelése 8,1 %-kal haladta meg az
elõzõ év termelési szintjét. 

Az építõanyagipar növekedési
számai meghaladják az 1997-2000
éves idõszak termelési számait,

Statisztika



amikor 10 % fölött volt az építõ-
anyagipar növekedése.

Értékesítés
Az építõanyagipar összes értéke-

sítése folyóáron 567,326 milliárd Ft
volt, ami 20, 9 %-kal volt magasabb,
mint 2006. évben. A belföldi érté-
kesítés (353, 874 milliárd Ft) 3, 8 %-
kal növekedett, az exportértékesítés
(213,452 milliárd Ft) 2006. évi
szinthez képest 66,3 %-kal növe-
kedett. (1., 2. táblázat.)

Cementipar
A cementipar termelése - a

volumenindexek alapján számítva -
3,5 millió tonna (94 %), belföldi
értékesítése 3,3 millió tonna (95 %),

export értékesítése 200 ezer tonna
(66 %) körül mozgott. Az import a
KSH szerint 705 ezer tonnát tett ki.

A hazai termelést 2007-ben 4
gyár (a váci, a beremendi, a
hejõcsabai és a lábatlani) teljesítette.
A cementipar termelése - a beton-
termelés növekedésének függvé-
nyében - csak lassan bõvül, egyes
években, mint például 2007-ben is
az építési munka csökkenésével a
termelés és az értékesítés is
visszaesett. A termelésbõvülésnek
akadálya az állandóan növekedõ
olcsó import, melyet visszaszorítani
a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet szigorú betartá-
sával, ellenõrzésével lehetséges.

A legtöbb cement Szlovákiából

érkezett, 477 ezer tonna mennyiség-
ben. Ezután sorban következik
Ukrajna 134, Ausztria 53,
Horvátország 20, Cseh Köztársaság
11 ezer tonnával.

A Duna - Dráva Cement Kft.
kikötõt és logisztikai bázist épít
Mohácson, melynek feladata elsõ-
sorban a beremendi cementgyár
kiszolgálása lesz. Várhatóan 2011-
ben már mûködni fog a kikötõ.

Betonipar
A Magyar Betonszövetség össze-

sítése alapján a tagvállalatok 4804,4
ezer m3 transzportbetont gyártottak
2007-ben. A 2006. évi 5539,3 ezer
m3-hez képest a csökkenés mértéke
13,3 %-os. 

Ezt a termelési mennyiséget 187
betonüzem állítja elõ, amelyek a
magyar termelés 65-66 %-át adják. A
hiányzó mennyiséget (kb. 35 %-ot,
2770 ezer m3-t) további 210-215
kisüzem állítja elõ. 

A transzportbeton igény az
utóbbi négy évben folyamatosan
emelkedett, kivételt képez a tavalyi
év. A kimutatások szerint az orszá-
gos csökkenés mellett azonban
Budapesten jelentõsen növekedett
a beton felhasználás. 

A betonelem elõregyártó cégek
között igen közkedvelt termék a
"térkõ", melyet járdák, közterek
díszburkolására is használnak for-
mája, színezése és variálhatósága
miatt. A hazai térkõ piac 70 %-án öt
nagy nemzetközi tulajdonban lévõ
cég, míg a maradék 30 %-on 20
kisebb vállalkozás osztozik. 2006.
évben a térkõ értékesítés kb 7,5
millió m2 volt.

A Veszprém Beton Kft. - zöld
mezõs beruházással - Kiskunlachá-
zán új térkõ gyártó üzemet épít. A
több százmilliós beruházással meg-
valósuló gyártóbázist a legmoder-
nebb gyártógépekkel szerelik fel. A
fejlesztést követõen a cég kapaci-
tása eléri 15 millió m2-t. Hasonló
fejlesztés befejezése elõtt áll a
Beton-Plusz Kft. (Dunaújváros) is. 

Betoncserép gyártás
Öt gyár (Bramac Kft., Mediterrán

Kft., Altek Kft., Leier Kft. és
Azzurró-Dunacenter Kft.) adatai
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Ágazat
Termelés Összes értékesítés

millió Ft index %* millió Ft index %*

261. Üveg, üvegtermékek gyártása 88 628 118,2 88 477 119,2

262. Kerámia termékek gyártása 99199 257,8 96 953 251,8

263. Kerámia csempe, lap gyártása 9 402 99,2 8 416 81,4

264. Égetett agyag építõanyag gyártása 50 522 111,7 48 674 106,3

265. Cement, mész, gipsz gyártása 78 856 104,7 76 794 101,5

266. Beton-, gipsz-, cementtermékek 
gyártása

162 915 116,6 161 442 116,5

267. Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása 4 939 119,6 4 921 118,7

268. Máshová nem sorolt, egyéb nem 
fém termékek gyártása

83 158 101,3 81 650 99,4

26. Összesen 577 619 123,1 567 326 120,9

Forrás: KSH   
* Az elõzõ év azonos idõszaka = 100 %

1. táblázat   A termelés és az összes értékesítés 2007. évi

szakágazatonkénti adatai

Ágazat
Belföldi értékesítés Export értékesítés

millió Ft index %* millió Ft index %*

261. Üveg, üvegtermékek gyártása 33 543 107,1 54 934 128,1

262. Kerámia termékek gyártása 9 998 103,3 86 955 301,7

263. Kerámia csempe, lap gyártása 7 121 78,0 1 295 107,9

264. Égetett agyag építõanyag gyártása 36 981 98,6 11 693 140,8

265. Cement, mész, gipsz gyártása 73 096 102,2 3 698 89,4

266. Beton-, gipsz-, cementtermékek 
gyártása

145 920 115,0 15 522 133,1

267. Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása 4 615 115,5 306 199,3

268. Máshová nem sorolt, egyéb nem 
fém termékek gyártása

42 601 83,7 39 048 125,2

26. Összesen 353 874 103,8 213 452 166,3

Forrás: KSH   
* Az elõzõ év azonos idõszaka = 100 %

2. táblázat   A belföldi értékesítés és az export szakágazatonként



alapján a betoncserép termelés a
2006. évi 64,542 millió darabról
75,49 millió darabra növekedett.
2007-ben belföldön 63,275 millió
betoncserepet értékesítettek. A
termelés 16,96 %-kal, a belföldi
értékesítés 2,6 %-kal növekedett
2006. évhez viszonyítva. Az export-
értékesítésnél 40,1 %-os volt a nö-
vekedés.

Ez elsõsorban annak köszön-
hetõ, hogy a belföldi kereslet
mellett az export kereslet is meg-
növekedett. Másodsorban a Hajdú-
szoboszlón felújított a Leier üzem is
teljes kapacitással termel. 

A Mediterrán Kft. a belföldi
kereslet kielégítése érdekében mint-
egy 5 millió darab mennyiségben
importált betoncserepet, fõleg Szlo-
vákiából. A legnagyobb export
Romániába ment.

Összeségében 861 ezer m2 be-
toncserepet importáltak 2007-ben, 
1 milliárd 16 millió forint értékben.

Várakozások
Az építõanyagipari ágazatok

növekedési ütemét leginkább az

alábbi tényezõk befolyásolják: 

• hogyan alakul az országos
építés, illetve az építõipar struk-
túrája, azaz milyen részarányt
képvisel az új lakások építése és
az építmények építése, illetve
hogyan változik ezek belsõ
összetétele.

• hogyan alakul az export-érté-
kesítés, azaz a környezõ orszá-
gokban az Európai Unióba való
belépést követõen megindul-e a
nagyarányú fejlõdés az építõ-
iparban.

A jelenlegi helyzet igen pozitív,
az építõipar nem százszázalékos
(85,9 %) teljesítménye, és a magas
építõanyagipari bázis ellenére - a
kiváló export teljesítménynek
(166,3 %) köszönhetõen - az
építõanyagipar 2008. évi teljesít-
ménye várhatóan 4-5 %-os növe-
kedést fog elérni.

( (

Március 7-én reggel megérkezett a

4-es metró déli alagútját fúró pajzs

a Bocskai úton épülõ megállóhoz.

A Tétényi utat a Bocskai úttal

összekötõ majdnem 1400 méter

hosszú alagút az épülõ metró

leghosszabb szakasza, amelynek

fúrása tavaly októberben kezdõ-

dött. A Boros nevû fúrópajzs centi-

méteres pontossággal törte át a

betonfalat.

A szerkezetet átvizsgálják, és 3 hét

múlva folytatja útját a Móricz

Zsigmond körtér felé, ahová május

végén érkezik meg. Az északi

alagútban haladó másik fúró-

pajzsot néhány hét múlva várják a

Bocskai-úti állomásra.

A Bocskai úti állomás szerkezeti

szempontból már majdnem teljes

kiépítettségû, a munkálatok befeje-

zésére viszont csak 2009-ben lehet

számítani. A kész állomás a tervek

szerint 125 méter hosszan húzódik

majd a föld alatt, az utasokat

pedig négy mozgólépcsõ és négy

állandóan üzemelõ fogja szállítani. 
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HÍREK, INFORMÁCIÓK

Elsõ Beton
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK
  Hosszanti átfolyású, 2-30 m3 ûrtartalmú vasbeton aknaelemek 

 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 szervízállomások, gépjármû parkolók, 
 üzemanyag-töltõ állomások, gépjármû mosók, 
 veszélyes anyag tárolók, 
 záportározók, kiegyenlítõ tározók, tûzivíz tározók. 

 REFERENCIÁK 
 Ferihegy LR I  II. terminál bõvítése,  
 MOL Rt. logisztika, algyõi bázistelep, 
 Magyar Posta Rt.,  
 ÖMV, AGIP, BP, TOTAL, PETROM, ESSO töltõállomások 

    és kocsimosók, 
 P&O raktár, 
 PRAKTIKER, TESCO, INTERSPAR áruházak.  

 RENDSZERGAZDA, BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ:  
 REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. 
 Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 8.   Ipari Centrum  
 Telefon: 62/464-444    Fax: 62/553-388    mail@rewox.hu 

BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.

Telefon: 62/549-510      Fax: 62/549-511      E-mail: elsobeton@elsobeton.hu 
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