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Korrózióvédelem
foglakozó és a korrózióhoz értõ
szakemberek jól ismerik, optimális
esetben a vasbeton szerkezetben
elhelyezett acélbetétek és a beton-
mátrix között kiváló tapadási viszo-
nyok uralkodnak és ez a számunkra
igen hasznos állapot elméletileg
„örökké“ is tarthatna. Azaz a vas-
felület optimális esetben termodina-
mikailag olyan állapotban van,
hogy erõs korrózió helyett stabilis
állapotok uralkodnak az acélbetét
felületén. Ennek magyarázata, hogy
a megszilárdult beton pórusvizének
pH-értéke normális esetben a vas
passzív állapotban van (pH 10-12 a
friss betonban [9], majd ez az érték
13 fölé kerülhet). A vas tiszta vízben
elõforduló különféle potenciál - pH
állapotait mutató Pourbaix-diagram
[2] szerint ekkor a vas felületén
olyan szilárd korróziótermékek
képzõdnek, melyek hatására
vasfelület jellemzõi a passzivitás
tartományába esnek, azaz környe-
zetével történõ reakciója, a vasio-
nok további, a környezetbe történõ
oldódása szinte leáll. Ez az állapot
azonban csak tiszta vizes közeg
esetében igaz, mert a betonacélt
körülvevõ szennyezõ anyagok - több
egyéb más feltétellel együtt - meg-
változtatják a diagramot, vagy jel-
lemzõen pl. a Cl--ionok bizonyos
koncentrációjuk felett megszüntetik,
vagy lerontják ezt az ideális helyzetet.

Az, hogy mégis mi is okozza,
hogy a betonszerkezet legkülsõ vé-
delmi vonala már nem áll ellen, és
az acélbetétek a fentiek ellenére
korrodálódni fognak, számtalan fó-
rumon és szakcikkben már több-
ször kifejtették, így mélyebben nem
kívánunk foglalkozni a kérdéssel,
hanem cikkünk logikai menete
érdekében az okokat csak röviden
foglaljuk össze.

Az acélbetétek korróziója szem-
szögébõl két legfontosabb szem-
pont a betétek anyagának korróziós
képességei, illetve az acélbetétet
körülvevõ környezet agresszivitása.
A betonacélok anyagi minõsége
tekintetében a továbbiak során fel-
tételezzük a szilárdságilag ajánlott
szabványos betonacélokat, míg a
korróziós közeg agresszivitása terén
további megjegyzések szükségesek.
A vasbeton szerkezetet körülvevõ

Bevezetés
Lehetséges, hogy elsõ hallásra sok

építész és fõleg gazdasági szakem-
ber legyint a témával kapcsolatosan,
hogy ez megint egy nem piacképes
javaslat. Természetesen igazuk is
van abban az esetben, ha vasbe-
tonból készített szerkezeteinknél
optimális „üzemelési“ viszonyokat
feltételezünk. Az elméleti modell
alapján ténylegesen gazdaságtalan
megoldás lenne, hogyha vasbeton
szerkezeteink acélbetétjeit beépíté-
sük elõtt még tûzihorganyoztatnánk
is. A mai árversenyben erre nem is
szabadna gondolnunk. Ám álljon
elõttünk egy európai példa, mely
talán kicsit ijesztõ képet mutat a
valóságos helyzetrõl.

A sajtó 2004. október 6-án tette
közzé a vészjósló hírt, hogy Német-
országban minden tizedik híd lesza-
kadással fenyeget. 
„N-TV-DE
Minden tizedik híd esetében fennáll
a leszakadás veszélye
A német hidak igencsak megérettek
a felújításra
A német utakon a DEKRA szakértõi
csoportjának egy vizsgálata szerint
több mint minden tizedik hidat
biztonsági okokból azonnal le kel-
lene zárni. A németországi, kereken
százhúszezer közúti híd közül
14.000 híd van rendkívül rossz
állapotban, közölte a DEKRA Real

Betonacélok korrózió elleni
védelme tûzihorganyzással
ANTAL ÁRPÁD

Az acélbetétek korróziójának megakadályozása érdekében az elmúlt
években sok egymástól eltérõ eljárással kísérleteztek. Cikkünkben az
acélbetét közvetlen védelmét szolgáló lehetséges megoldások közül a
vasbeton szerkezeteknél nálunk csak nagyritkán alkalmazott eljárást
ajánlunk az olvasók figyelmébe, ez pedig az acélépítészetbõl már jól
ismert technológia, a tûzihorganyzás. Ezzel a technológiával egy masszív
fémbevonatot alakítanak ki a betonacélon, mely kiválóan tapad a
betonmátrixban.
A horganybevonattal ellátott betonacéloknak fokozatosan nõ a szerepe.
Különös jelentõsége van a nagyobb klorid-szennyezõdésnek kitett terü-
leteken, illetve a nagy értékû, nehezen, vagy drágán karbantartható,
illetve nagy kockázatú létesítmények esetében.

Kulcsszavak: a cink katódos védõhatása, szilárdsági tulajdonságok változása

Estate Expertise GmbH Saarbrücken-
bõl. További húszezer híd esetében
átfogó felújításra van szükség. A
hidak rutinszerû felülvizsgálatait a
szövetségi, tartományi és az önkor-
mányzati szint szinte már gondat-
lan módon elhanyagolja.“ [1]

Ezek után lehet, hogy a fentihez
hasonló hazai hír nem okozna a
szakemberek körében túl nagy
csodálkozást. Elég, ha a figyelmes,
mûszaki vénával megáldott kollé-
gák picit nyitott szemmel közleked-
nek kishazánkban. Sok helyen
találkozhatnak bizony-bizony már a
laikusok számára is ijesztõ állapo-
tokkal. Legyenek ezek lakóépületek
vasbeton szerkezetei, hidak, lépcsõk,
silók, vagy egyéb más objektumok.
Persze az igazsághoz hozzátartozik
az is, hogy nevezett építmények
már több évtizeddel ezelõtt épültek
és melyik az a nagy tömegben is
gazdaságosan felhasználható szer-
kezeti anyag, amely nem szorul
elõbb-utóbb védelemre és karban-
tartásra. Sajnos az elmúlt évszázadban
jelentõsen felgyorsult környezet-
szennyezés tovább fokozta a korrózió-
ra egyébként is hajlamos szerkezeti
anyagok tönkremenetelét. 

A beton és az acélbetétek
korróziója súlyos kockázatokat
hordoz magában

Mint azt a betonszerkezetekkel



Egy lehetséges megoldás: az
acélbetétek tûzihorganyzása

Az acélbetétek korróziójának
megakadályozása érdekében az el-
múlt években sok egymástól eltérõ
eljárással kísérleteztek. A károsodá-
sok megakadályozása érdekében
megoldásnak tûnik a korróziónak
(jobban) ellenálló fémbetétek alkal-
mazása, a korróziós közeg elzárása
a betontól és az acélbetéttõl (pl.
bevonatokkal), illetve a korróziós
közeg agresszivitásának csökken-
tése. Természetesen sokszor az a
legjobb megoldás, ha a felsorolt
védelmi intézkedések valamilyen
hatásos/gazdaságos keverékét al-
kalmazzuk.

Írásunkat az acélbetétek védel-
mével foglalkozó ismertetésnek

korróziós közegbõl kiindulva két
egymást erõsíteni tudó hatást a be-
ton és a betonacél korróziós káro-
sodását kell feltétlenül megemlíteni.

A vasbeton szerkezetek fokoza-
tos tönkremenetele magának a
betonnak a korróziójával kezdõdik
el (ez jelenti a legfontosabb, a külsõ
védelmi vonal leépülését). A beton
korrózióját okozó legfontosabb té-
nyezõk: a levegõ alkotói, a póru-
sokon bejutó környezeti víz és a
benne levõ anyagok, szerves és
szervetlen savak, sók és a különféle
élõlények (gombák, növények, álla-
tok) romboló hatásai. Magának a
betonnak talán a legismertebb ká-
rosodása az ún. karbonátosodás
jelensége, amely a levegõ szén-
dioxid tartalmának hatására, vagy
más savas kémhatású gázzal szeny-
nyezett környezetben lép fel. Ilyen-
kor a szén-dioxid, illetve egyéb
savas kémhatású szennyezõanya-
gok reakcióba lépnek a pórusvíz
alkáli-hidroxidjaival és a folyamatok
következtében a beton pórusvizé-
nek fentebb említett lúgossága
lecsökken. Ez pedig azt jelenti,
hogy a betonacél depassziválódik
és egyre erõsebb korrózió indul
meg a karbonátosodott részeken.
További problémákat okozhat még
az igénybevételek hatására a beton-
mátrixban bekövetkezõ mikro-re-
pedések, melyek utat nyitnak a
korróziós ágenseknek.

Ezek között a támadó kémiai
elemek között kiemelkedõ hatása
van a klorid-ion (Cl-) szennyezõ-
désnek, mely egy kritikus határt
átlépve komolyan veszélyezteti a
szerkezet állapotát. Sajnos az egyre
nagyobb mértékû téli sózás (NaCl)
kifejezetten gyorsítja a betonszer-
kezetek tönkremenetelét. Klorid
szennyezés kerülhet még a beton-
ba, például tengerpartok mellett,
vagy vegyi üzemek esetében, tehát
a külsõ körülmények hatására. Ám
vannak olyan betonadalékok (kötés-
gyorsítók, töltõanyagok, hézagkitöltõ
paszták stb.) [8], melyek ugyancsak
nagy mennyiségben hordozzák
magukban a beton szempontjából
káros klorid szennyezõket. Az
utóbbi években azonban korlátozá-
sok léptek életbe (pl. ENV 206-1)
annak érdekében, hogy limitálják a

betonba kerülõ kloridok mennyi-
ségét, illetve megtiltották a klorid
tartalmú adalékszerek használatát [3].

A vasbetonszerkezet korróziójá-
nak már egy elõrehaladottabb fázisa,
amikor a húzó, hajlító és csavaró
igénybevételek felvételére hivatott
acélbetétek korrodálódnak. Ez a
jelenség elõfordulhat akkor is, ha az
acélbetéten levõ betontakarás túl
vékony és a mikro-repedéseken
keresztül behatoló korróziós közeg
közvetlenül megtámadja a beton-
acélt, de elõfordulhat a beton pórus-
vize pH-értékének jelentõs csökkenése
esetén. Ez utóbbi veszély összefügg
a fentebb említett karbonátosodás
jelenségével.

De mi is történik a betonacél
felületén, amennyiben megszûnnek
a passzivitás ideális feltételei? A
karbonátosodott beton teljes egé-
szében utat nyit a betonacélok
korróziójának. Ehhez még hozzájá-
rulnak az acélbetétet elérõ klorid-
ionok is, melyek a pórusvíz
pH-értékétõl függetlenül lyukkorró-
ziót okozhatnak. Ez pedig sokkal
alattomosabb jelenség, mint a kar-
bonátosodással összefüggõ egyen-
letes korrózió. Tovább növeli a
korrózió hatását, hogy az igen nagy
katód és kicsi anódfelületek miatt
fokozott a korrózió elõrehaladá-
sának sebessége a lokálisan nagy
korróziós áramok miatt. A vasfelü-
leten mikro korróziós cellák sokasá-
ga jön létre, melyeknek anódos
helyein a vas Fe++ ion formájában
oldatba megy. A folyamatokat tá-
mogatja a folyamatos nedvesség
(pórusvíz) jelenléte, az abban levõ
ionok kiváló vezetõképességet biz-
tosítanak. A karbonátosodás, vagy
más hatás miatt az acélbetét kör-
nyezetében lecsökken az erõs lú-
gosság védõhatása és egyre erõsebb,
egyenletes korróziót lehet érzékel-
ni. A klorid-ionok pedig gyorsítják a
korróziót. A betonacél felületén a
passzív állapottól eltérõ, merõben
más szerkezetû, lazább és nagytér-
fogatú oxidréteg alakul ki, mely
most már alig korlátozza a rétegen
keresztül zajló diffúziót, így az oxid
(rozsda) folyamatosan vastagszik. Ez
az egyre vastagodó oxidréteg jelen-
tõs térfogat növekedést jelent, mely
a kiindulási (elkorrodálódott) fém-

hez viszonyítva elérheti a 3-6-szoros
értéket is. Ez pedig elõször a
betontakarás repedéséhez, majd
leválásához, és legvégén a teljes
szerkezet állékonyságának csökke-
néséhez vezet (1-2. ábra).
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1-2. ábra   A 7-es fõút egyik hídja,
ahol a betontakarás lepusztult, a

betonacélok már súlyosan
korrodálódnak  

(Fotók: Antal Árpád) 



szánjuk, így a továbbiakban az
ezzel kapcsolatos kérdésekkel kívá-
nunk foglalkozni. 

Cikkünkben az acélbetét köz-
vetlen védelmét szolgáló lehetséges
megoldások közül a vasbeton szer-
kezeteknél nálunk csak nagyritkán
alkalmazott eljárást ajánlunk az
olvasók figyelmébe, ez pedig az
acélépítészetbõl már jól ismert
technológia, a tûzihorganyzás.

Elõzetesen megjegyezzük, hogy
a tûzihorganyzás technológiája több
évszázados múlttal (1741) rendel-
kezik, iparszerû, nagytömegû al-
kalmazására az elmúlt évszázad
közepétõl került sor.  Azóta viszont
rohamosan növekszik a tûzihor-
ganyzással kezelt acéltermékek (le-
mezek, csövek, acélszerkezetek stb.)
mennyisége. Elég olvasóinknak
csak az autóiparra, az épületburko-
latokra, az útmenti szalagkorlátokra,
épületszerkezetekre gondolni. A
tûzihorganyzott betonacélok alkal-
mazása az elmúlt század közepétõl
kezdett elterjedni a világban. A tech-
nológia bevezetésének fellegvárai
az USA, Ausztrália, Kanada, Anglia,
ám egyre növekvõ mennyiségben
alkalmazzák Olaszországban, Fran-
ciaországban és Németországban is.

A tûzihorganyzással egy masszív
fémbevonatot alakítanak ki a be-
tonacélon, mely kiválóan tapad a
betonmátrixban. Németországban
1981 óta engedélyezi az ottani épí-
tésügyi hatóság, az ilyen betonacé-
lok minõségeit a DIN 488 szabvány
tartalmazza (1. táblázat).

A szabvány ajánlása szerint hor-
ganyzott betonacélokkal történõ
érintkezése a nem horganyzott és
nem elõfeszített betonacéloknak
megengedett, amennyiben azok
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Termék Minõség

Rúdacél
BSt 420 S (111S)
BSt 500S (IVS)

Acélfonat BSt 500M (IVM)

Huzal
BSt 500P (IVP)
BSt 500G (IVG)

Kör alakba hajlí-
tott betonacél

BSt 500WR (IVWR)
BSt 500KR (IVKR)

1. táblázat   A DIN 488 szerint
tûzihorganyzásra engedélyezett

betonacélok minõségei

pontszerû, vagy csak korlátozott
felületeken jönnek létre (pl. huzal-
keresztezõdés). Olyan vasbeton
szerkezeteknél, ahol a betonacél
környezetének hõmérséklete meg-
haladja a szokásos környezeti
hõmérsékletet - például kémények,
hûtõtornyok, rothasztó tartályok
stb. -,  alkalmazása nem engedhetõ
meg. Ez utóbbinak az oka a cink
magasabb hõmérsékleten megválto-
zó korróziós tulajdonságai. Tûzihor-
ganyzott betonacélok érintkezése
rozsdamentes acélból készített szer-
kezeti elemekkel megengedett (Z-
30.44.1 ill. Z-1.6-IV NR 1 engedé-
lyek szerint). A német szabályozás
szerint tûzihorganyzás után tilos a
betonacélokat hegeszteni. Az USA
szabvány (ASTM A 780) ellenben ez
utóbbitól eltérõen rendelkezik.

A Német Építésügyi Hatóság
(DIBt) engedélyében a tûzihorgany-
zás technológiájára is tesz érvényes
követelményeket. Például, hogy a
horganybevonat vastagsága milyen
határok között (85-200 m) vál-
tozzon és milyen hõmérsékleti
határok között legyen a horgany-
olvadék hõmérséklete, vagy milyen
ellenõrzési és szállítási feltételek
vannak. Szabályozza a hatóság által
kiadott felhasználási engedély a
beépített betonacélokra vonatkozó
követelményeket is.

A nemzetközi gyakorlatban is
fokozatosan nõ a szerepe a hor-
ganybevonattal ellátott betonacé-
loknak. Különös jelentõsége van a
nagyobb klorid-szennyezõdésnek
kitett területeken, illetve a nagy
értékû, nehezen, vagy drágán kar-
bantartható, illetve nagy kockázatú
létesítmények esetében. Ennek meg-
felelõen már nemzeti és nemzetközi
szabványok is rögzítik alkalmaz-

Ország Szabványszám

USA ASTM A 767

Franciaország NF A35-025

Olaszország UN 10622

India IS 12594

Nemzetközi szabvány ISO 14657
(Forrás: Hot-Dip Galvanized Reinforcing Steel,
International Zinc Association)

2. táblázat   Néhány ország szab-
ványa a tûzihorganyzott betonacé-
lok alkalmazásával kapcsolatosan 

hatóságát, melyre néhány példát 2.
táblázatunkban foglaltunk össze.

Elõkészítés alatt áll az európai szab-
vány (prEN EC019023- Steel for rein-
forcement-Galvan reinforcing steel) is.

A horgany (cink) viselkedése
betonban

Mint azt a korábbiakban láttuk, a
vas a cementkõ kialakulása során a
beton magas pH-értékû (12,5 körül
és felette) pórusvizével érintkezve
gyorsan passzív állapotba kerül,
ezáltal stabil kötést biztosít, és
együtt dolgozik az egész vasbeton
szerkezet. A baj a betonfedés
sérülésekor, illetve a pórusvíz pH-
értékének 9,5 alá csökkenésekor
következik be. A horgany (cink)
esetében számos kísérletet végeztek
el, amíg néhány évtizeddel ezelõtt
engedélyezni kezdték a fémbevonat
alkalmazását. Valamennyi kísérlet
igazolta, hogy a friss betonba
elhelyezett acélon levõ horgany egy
kezdeti intenzív korrózió után (5-10
m veszteség néhány napon belül

[4]) gyorsan nyugalmi állapotba jut,
annak ellenére, hogy a cink
Pourbaix-diagramja szerint ebben a
lúgossági tartományban elméletileg
oldatba kellene mennie. Ennek
magyarázata, hogy a cink felületén
viszonylag nagy sebességgel egy
tömör, szilárdan tapadó kalcium-
hidroxid-cinkát (Ca[Zn(OH)3]2 H2O)
vegyület képzõdik, illetve a folya-
mat közben képzõdõ korrózió-
termékek a betonacélt körülvevõ
betonmátrixba szöknek, és védõré-
teget alakítanak ki a bevonat (be-
tonacél) körül (3. ábra).

3. ábra  A horganyzott betonacél
körül jól védõ oxidrétegek

alakulnak ki

1. lépés                       2. lépés

3. lépés                      4. lépés



- akár 100-szoros értéket is elérhet,
mint a horganyozatlan acélbetétek
esetében [5]. Más tapasztalatok
ennél nagyságrendileg kisebb érté-
kekrõl beszélnek. Tehát a tûzihor-
ganyzás önmagában nem jelent
csodaszert a klorid-szennyezõdéssel
szemben, azonban mindenképpen
nagyobb ellenálló képessége van,
mint a horganyréteg nélküli acélbe-
téteknek. Olyan helyeken, ahol
átmenõ repedések keletkeznek és
állandóan ki van téve az idõjárás-
nak, a horganyozás kloridszennye-
zés mellett kb. egy évig hatásos.
Egyes szerzõk szerint a klorid-
szennyezett betonoknál 1 %-os
kloridtartalomig ad védelmet a
horganyréteg, míg 1 % felett (ce-
mentre vonatkoztatva) csak ideig-
lenes védelemre lehet számítani. Ha
a kloridtartalom folyamatosan pót-
lódik, a védelem megszûnik.

A tûzihorganyzott acélbetétek
bebetonozásával kapcsolatos kísér-
letek azt mutatták, hogy a betonacél
kb. UH= -1,2 V elektródpotenciállal
rendelkezik, majd ez az érték az idõ
elõre haladtával -1,0 és -0,8 V közé
áll be. Horganyozás nélküli acél-
betét esetében ez az elektród-
potenciál a kísérletek szerint 0 és
-0,2 V közé esik. Amennyiben a
horganyozatlan és a horganyzott
felületek között elektromosan veze-
tõ kontaktust teremtünk, a korrózió
során, rövid idõ elteltével egy keve-
rékpotenciál alakul ki, melynek
mértéke mintegy -0,8 V (4. ábra) [4].

A cink a továbbiakban mint
anód, a vas pedig katódos helyként

viselkedik. Mivel az anódos folya-
matok rövid idõn belül lelassulnak,
és nyugalmi állapotba jut a felület,
az esetleg szabadon levõ vasfe-
lületen számottevõ hidrogénleválás
csak a bebetonozás utáni rövid
ideig lép fel. Ebbõl következõen
a hirdogéndiffúzióból származó
feszültség indukálta korrózióval
nem kell számolni és így az elõ-
feszített vasbeton szerkezeteknél is
javasolható a tûzihorganyzott be-
tétek alkalmazása [4]. Ezen kívül a
horganybevonatban keletkezõ kis-
méretû repedéseket a cink korró-
ziótermékei eltömítik, és így további
védelmet nyújtanak az acélbe-
tétnek. Ez fontos megállapítás,
ugyanis a betonacélok szerelésénél,

Karbonátosodott betonban a
tûzihorganyzott betonacél - a felü-
letkezelés nélküli acélbetéttel ellen-
tétben - nem szenved károsodást.
Más vélemények szerint abban az
esetben, ha a karbonátos zóna az
acélbetét mélységéig ér, a karbo-
nátos és nem karbonátos zónában
fekvõ horganyzott acél felületén
korróziós galvánelem keletkezik, és
a horgany oldódik. Tehát a kép-
zõdött elektrokémiai elem egyik
részén katódos folyamatok indul-
nak meg, míg a másik fele a beton-
acél horganybevonatának anódos
felülete lesz. A képzõdõ korróziós
áramok azonban erõsen függenek a
felületarányoktól és egyéb más
tényezõktõl is. A horganybevonat
jelenléte azonban ebben az esetben
is hosszabb ideig késlelteti a beton-
acél korróziójának bekövetkezését.
Amennyiben a betontakarásban
repedés képzõdik és az eléri a
beton vasalatot, a tûzihorganyzás
további védõhatást fejt ki. 

A horgany alkalmazása a klorid-
tartalmú betonoknál abban áll,
hogy a Cl--ionok bázikus cink-
kloridok formájában megkötõdnek.
Azt azonban hozzá kell tenni, hogy
0,3 mm betonrepedés-szélesség fe-
lett és az ezzel egyidejûleg fellépõ
magas klorid-tartalom esetében, már
a horganybevonat számára is kriti-
kus állapot állhat elõ, még ha az
acélbetét korrózióját egyébként kés-
lelteti is. A vizsgálatok azt mutatták
ki, hogy a pórusvíz klorid-tartalma
tûzihorganyzott betonacélok eseté-
ben - különösebb károsodás nélkül
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4. ábra   A nyugalmi potenciál változása acél és tûzihorganyzott acél
kontaktkorróziós elem pár esetében, kalcium-hidroxid oldatban [4]
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5. ábra   Tûzihorganyzott
betonacélok alkalmazása nálunk

még csak esetleges 
(Fotó: Antal Árpád)

6. ábra   A cink katódos
védõhatásának elméleti modellje
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szállításánál a szálak ki vannak téve
különféle mechanikai igénybevéte-
leknek, melyek hatására kisebb
sérülések keletkezhetnek a bevo-
natokon. A cink katódos védõhatása
azonban kellõ védelmet nyújt a
kisméretû bevonati sérülések okoz-
ta korróziós kockázatok ellen.

A cink katódos védõhatásának
nagy jelentõsége van a horganyzott
termékek alkalmazásánál. Ugyanis a
horganybevonat kismértékû sérülése
esetében a sérülés környezetében
meglevõ cink és a szabad vasfelület
alkotta elektrokémiai korróziós cel-
la anódos helye a cink, míg katódos
felülete a vas lesz. Ebben a kor-
róziós áramkörben a fémoldódás
mindaddig a cink esetében követ-
kezik be, ameddig a sérülés kör-
nyezetében jelen van. Egy idõtartam
eltelte után a korróziótermékek el-
tömítik a rést és megakadályozzák a
további korróziót (6. ábra).

Ennek az elméleti modellnek a
gyakorlati életben nagy jelentõsége
van. Elég csak a korrodált vasbeton
szerkezetek speciális védelmi lehetõ-
ségeire (katódos védelem, védelem
hidrogél anóddal), vagy az autó-
iparban felhasznált horganyzott le-
mezek megmunkálásaira (hegesztés,
mélyhúzás stb.) gondolnunk. A cink
katódos védelmi hatása függ pl. a
környezet és a két fém közötti veze-
tõképességtõl, a korróziós áramok
nagyságától, a katód/anód felület
arányoktól. Vasbeton szerkezetek
esetében szintén nagy jelentõsége
van, mert a horgany önmagában is
kedvezõ korróziós képességei mel-
lett ez a katódos védõhatás vé-
delmet nyújt az esetleges kisebb
bevonati sérülések esetében.

Meg kell jegyeznünk, hogy el-
méletileg a cink/vas elektrokémiai
cellában - az elektrolit egyéb jellem-
zõitõl függõen - kb. 55-65 C között
polaritás váltás következik be. A
vason fognak lejátszódni az anódos
folyamatok, míg a cink lesz a ka-
tódos felület. Ezzel kapcsolatosan
kísérleteket végeztek kloridmentes,
valamint kloridtartalmú betonanyag-
ban 60 C-on és az elvégzett kí-
sérletek az elõzõeket megcáfolták.
Ennél a hõmérsékletnél nem találtak
potenciálfordulást. A kísérleteknél
csupán magasabb cinkfogyást ta-
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pasztaltak, aminek a passzív állapo-
tú vasra nézve nincs gyakorlati
jelentõsége [10].

Fontos követelmény a horgany-
bevonatokkal szemben, hogy ne
rontsák a fémfelület és a beton
közötti kötéserõsséget. A tûzihor-
ganyzott betonacélok felülete és a
beton közötti tapadási szilárdság
ellenõrzésére sokan, sok vizsgálatot
végeztek, melyek egyértelmûen iga-
zolták, hogy az elõírt tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ horganybevonatok
esetében a kötési szilárdság eléri,
sõt legtöbbször meg is haladja a
kezeletlen acélbetétek felületén
mért értékeket (tehát sem a bevonat
nem válik le, sem a betonacél nem
válik el a betontól).

Kísérletekkel bizonyították, hogy
a tiszta cink kiváló tapadást biztosít
a betonhoz, ugyanakkor megállapí-
tották azt is, hogy a horganybe-
vonatok szerkezete és vastagsága
nem közömbös a kötési szilárdság
szempontjából. Ennek az az oka,
hogy a tûzihorgany bevonatok szer-
kezete a technológiából adódóan
nem homogén, hanem egymáson
fekvõ, különbözõ vastartalmú Fe-Zn
ötvözeti fázisokból áll. A fázisok a
horganyzási folyamat során a hor-
ganyolvadékban képzõdnek a be-
tonacélok felületén, majd a fürdõbõl
történõ kiemeléskor egy tiszta cink-
réteg rakódik a legfelsõ (zéta) fázisra.

Az ötvözeti fázisok kemények és
ridegek, a rárakódó tiszta horgany
viszont lágy és elasztikus. Általában
minél vastagabb egy tûzihorgany
bevonat, annál nagyobb ezeknek az
ötvözeti fázisoknak az aránya, tehát
magának a bevonatnak az alakítha-
tósága, az egyes fázisok egymáshoz
viszonyított rugalmassága is romlik.
Az elvégzett kutatások igazolták,
hogy a túl vastag, zömmel ötvözeti
fázisokból álló bevonatok kialakítá-
sát kerülni kell, mert rontja a tapa-
dási tulajdonságokat. 

Ugyanezen kísérletek során meg-
vizsgálták a betonacélok mechani-
kai tulajdonságainak változásait, és
a következõket állapították meg:
• A szakítószilárdság a tûzihor-

ganyzás következtében értékel-
hetõen nem változott.

• A folyáshatár némileg emelke-
dett, minél kisebb volt a vizsgált

betonacél átmérõje és a hor-
ganyfürdõben eltöltött ideje, an-
nál észrevehetõbb volt a jelenség.

• Azoknál az acéltípusoknál, ahol
nem volt markánsan kimutatható
a folyási határ, tûzihorganyzás
után egyértelmûen megjelent.

• A szakadási nyúlás a kisebb
horganyolvadékba merítési idõk
esetében alig változott, míg hosz-
szabb horganyzási idõtartamok
esetében (t > 6 perc) részben
csökkenést mutatott.

• Összefoglalásul a kutatók meg-
állapították, hogy minimalizált
merítési idõ és az azzal kap-
csolatban levõ alacsonyabb hõ-
terhelés mellett alig változnak a
betonacélok szilárdsági tulajdon-
ságai [7].
(Ugyanez vonatkozik természe-

tesen a horganyolvadék optimálisan
minimális hõfokára is, a szokásos hor-
ganyolvadék hõmérséklet kb. 450 C).

A fenti kiragadott példa, és szá-
mos más kísérlet igazolta, hogy meg-
felelõen szabályozott horganyzási
technológia esetében a betonacélok
megkívánt szilárdsági tulajdonságai
érdemlegesen nem változnak.

Ezért a betonacélok tûzihorgany-
zására vonatkozóan sok országban
ajánlások, egyes országokban elõ-
írások vannak a horganyzó üzemek
számára, melyek betartása esetében
garantálni lehet a megfelelõ minõsé-
gû termékeket. Németországban kü-
lön engedélyhez kötik a betonacélok
tûzihorganyzását, azaz megfelelõ
technológia igazolása mellett csak az
erre (is) szakosodott üzemek végez-
hetik az acélbetétek horganyzását.

Néhány jelentõsebb építmény
példája tûzihorganyzott
betonacélok alkalmazására
Ausztrália: Sydney Operaház - Syd-
ney, Telecom Exhibition Exchange -
Melbourne, Intercontinental Hotel -
Sydney, High Court and National
Galery - Canberra, New Parliament
House - Canberra
Ázsia: The Lotus Temple - India,
Deep Tunnel Sewage - Singapore,
Offshore piers at Ominichi - Japan
USA és Kanada: Bank of Hawai -
Waikiki, Financial Plaza of the Paci-
fic - Honolulu, University of Wiscosin,
Footbal Hall of Fame Stadium -



hídjai, mélygarázsok, parkolóházak
stb. esetében, és ahol további jelen-
tõs agresszív hatásokkal lehet szá-
molni. A magasabb vasbetongyártási
költségeket ellensúlyozza a sokkal
kisebb költségû karbantartási szük-
séglet, illetve a nagyobb biztonság. 

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy
a horganyzott betonacélok alkal-
mazására nem jelent megoldást
minden problémánkra. A területre
vonatkozó kísérletek még nem zá-
rultak le. Egyre több helyen alkal-
mazzák õket tényleges és fontos
létesítményeknél (lásd a referen-
ciákat) és próbálják ki a gyakor-
latban. A tapasztalatok gyûlnek és
ennek következtében egyre bizto-
sabb lehet a jövõben az alkalma-
zás lehetõsége is. Reméljük, hogy
cikkünkkel gondolatokat tudtunk
ébreszteni egy új technológiai le-
hetõség hazai alkalmazásához.

Felhasznált irodalom
[1] Hans-Jürgen, Pohl: Biztonságnövelõ

intézkedések egy könnyû, feszített
betonból készült hídszerkezet esetén
(Walter-Bau AG), Elõadás a Techno-
Wato Kft. VI. Nemzetközi vasbeton-
szerkezet-javítási konferencia (2004.

Budapest) kiadvány anyagából
[2] Dr. Kovács Klára: Korróziós alapfogal-

mak, Mûszaki Könyvkiadó, 1965, Budapest
[3] Dr. Balázs György - Kocsányiné Kopecskó

Katalin: Az acélbetétek sózás okozta
korróziójának megítélése, - Techno-
Wato Kft. V. Nemzetközi vasbeton-
szerkezet-javítási konferencia (2002.
Budapest) kiadványa anyagából

[4] Peter, Maas - Peter, Peissker: Handbuch
Feuerverzinken, Deutscher Verlag für
Grundstoffindustrie, 1993 Leipzig-
Stuttgart

[5] Tonini, D.E. and Gaidis, J.M.: Corro-
sion of Reinforcing Steel  in Concrete,
ASTM, Philadelphia 1980

[6] Hot-Dip Galvanized Reinforcing Steel
- A Concrete Investment, Internationa-
le Zinc Association, Brussels

[7] Reinhard, Mang - Hans-Horst, Müller:
Untersuchungen zur Anwendbarkeit
feuerverzinkter Bewehrung im Stahl-
betonbau, Bericht Nr. 90 des Gemein-
schaftausschuß e.V. Deutschland

[8] Felföldi László: Vasbeton szerkezetek
katódos védelme, Korróziós figyelõ,
1996. 6. szám, Veszprém

[9] Szalay Tibor, Szalai Kálmán: A beton
és vasbeton alkalmazásának idõszerû
kémiai és elektrokémiai kérdései, Kor-
róziós Figyelõ, 1998. 4. szám, Veszprém

[10]Korrosionsverhalten von feuerverzink-
tem Stahl, Gemeinschaftsauschuss
Verzinken e.V., Düsseldorf

Canton (Ohio), Georgetown Uni-
versity Law Center - Washington,
Arkansas Civic Centre
Hidak lefedései és szerkezeteik:
New York, New Yersey, Florida,
Iowa, Michigan, Minnesota, Vermont,
Pennsylvania, Connecticut, Massa-
chusetts, South Karolina, Ontairo,
Quebec
Európa: National Galery - London,
Eastbourne Congress Theatre - UK,
University Sports Hall - Birming-
ham, New Hall - Cambridge, West-
minster Bridge - London, Dome of
the Mosque - Róma, Power Station -
Rijk(N), Coke quenching towers -
Dunkirk(F), Tourty Viaduct, St.
Nazaire Bridge and Pont d'Oueche
Viaduct (F), Offshore piers Riva di
Traiano - Róma stb. [6]
További információ az alábbi
honlapokon:

www.galvanizedrebar.com,
www.elsevier.com,
www.feuerverzinken.com,

illetve a Magyar Tûzihorganyzók
Szövetségénél (mtsz@invitel.hu).

Összefoglalás
A tûzihorganyzott betonacélok

alkalmazásával számos elõnyt lehet
elérni, mellyel jelentõsen meg tud-
juk hosszabbítani a vasbeton szer-
kezetek karbantartási ciklusait. Ez
abból ered, hogy a tûzihorgany
bevonat több rendkívül fontos tulaj-
donsággal rendelkezik. A betonhoz
való tapadása (kötési szilárdsága)
jobb, vagy legalább ugyanolyan,
mint a nem horganyzott betonacé-
loknak. A klorid-szennyezõdésnek,
támadásnak sokkal jobban ellenáll,
mint a horganyozatlan betonacélok.
Ennek különös jelentõsége van a
szennyezettebb klimatikus viszo-
nyok között és a téli sózás al-
kalmazása esetén. A horganyzott
betonacélok különleges ellenálló
képességet mutatnak fel, még a
karbonátosodott betonokban is.
Amennyiben a betontakarásban a
betonacélig hatoló repedés képzõ-
dik, a horganyréteg további járulé-
kos védelmet nyújt a betonacélnak.
A fémréteg kisebb sérülése eseté-
ben a cink katódos védõhatása ré-
vén nem korrodálódik tovább az
acélfelület. Hazai viszonyok között
a tûzihorganyzott betonacélok alkal-
mazása indokoltnak tûnik közutak
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Antal Árpád (1956) 1978-ban fémszerkezetgyártó üzem-
mérnöki oklevelet szerzett a Nehézipari Mûszaki Egyetem
Kohó- és Fémipari Fõiskolai Karán. 1993-ban korróziós
szaküzemmérnöki oklevelet szerzett a Bánki Donát
Mûszaki Fõiskolán. 
1978-tól 1990-ig a DUNAFERR Dunai Vasmûben dolgozott
különbözõ vezetõi beosztásokban. Szakterülete az acél-
szerkezet gyártás, termelésirányítás és tûzihorganyzás.
1993-tól 1998-ig a DUNAFERR Acélszerkezeti Kft. ügyve-

zetõ igazgatója, majd 1999-tõl 2001-ig a DUNAFERR Rt. mûszaki fõmérnöke a
vállalkozási üzletág területén. 1996-tól a Magyar Tûzihorganyzók Szövetsége
elnöke. 2001-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen MBA fokozatot szerzett. A
Tûzihorganyzás címû szakfolyóirat fõszerkesztõje.
Nõs, két gyermek apja, 2001-tõl saját vállalkozásában mûszaki fejlesztési
tevékenységgel és beruházással, valamint stratégiai tanácsadással foglalkozik.

KÖNYVJELZÕ

Farkas György - Huszár Zsolt - Kovács Tamás - Szalai Kálmán

BETONSZERKEZETEK MÉRETEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN
közúti hidak, épületek

A könyv az Eurocode szabványok (MSZ EN 1990, MSZ EN 1991 és MSZ
EN 1992) szerinti erõtani számítást foglalja össze, különös tekintettel a
beton-, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekre. A szerzõk szándéka
az, hogy az Eurocode elõírásainak megismeréséhez, értelmezéséhez és
használatának elvi és gyakorlati segítséget nyújtsanak általában az
építõmérnökök, de ezen belül különösen a hidászok, továbbá a BME
Építõmérnöki Kar hallgatói számára.
Ára: 9600 Ft,- áfával
További információ: www.terc.hu
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Oberritter Miklós jelenlegi elnök
40 éve dolgozik a Duna-Dráva
Cementnél, illetve jogelõdjeinél, és
1999 óta irányítja elnök-vezérigaz-
gatóként a váci és a beremendi
cementgyárat mûködtetõ vállalat
tevékenységét. A távozó elnök-ve-
zérigazgató meghatározó szereplõje
volt a váci és a beremendi cement-
gyár összevonásának, valamint az
így létrejött társaság üzletileg és
mûszakilag egyaránt modern nagy-
vállalattá alakításának. Oberritter
Miklós elnöke a Magyar Cementipa-
ri Szövetségnek, a hazai cement-
piaci szereplõk érdekvédelmi
szervezetének is.

A német HeidelbergCement és
SCHWENK Zement tulajdonában
lévõ, a váci és a beremendi telep-
helyen évente több mint 2 millió
tonna cementet elõállító Duna-
Dráva Cement Kft. az elmúlt évek-
ben megõrizte piacvezetõ pozícióját
Magyarországon. A 100 éves múltra
visszatekintõ cégcsoport beton és
kavics üzletágával együtt meg-
közelítõleg 700 fõt foglalkoztat
országszerte, és mintegy félmilliárd
forintnyi iparûzési adót fizet a
telephelyek székhelyéül szolgáló
önkormányzatoknak. A társaság ki-
emelt céljának tekinti a folyamatos,
de a jövõ szempontjait is szem elõtt
tartó fejlõdés fenntartását, valamint
a társadalmi felelõsségvállalást,
melynek jegyében évente százmillió
forintos nagyságrendben támogat
környezetvédelmi, sport és kultu-
rális kezdeményezéseket. 

Szarkándi János 2007. január 1-
tõl irányítja majd a magyarországi
leányvállalatot a már elfogadott

stratégiai elvek mentén.  1979-ben
kezdte pályafutását a társaság bere-
mendi gyárában, és különbözõ
pozíciók betöltése után a Duna-
Dráva Cement menedzsmentjének
hat éve lett tagja, jelenleg kereske-
delmi és marketing vezérigazga-
tóként dolgozik. Ezen idõ alatt
széleskörû tapasztalatokat szerzett a
vállalat mûködésével kapcsolatban:
mûszaki szakemberként többek
között részt vett a társaság üze-
meinek környezetvédelmi moder-

nizálásában, az alternatív tüze-
lõanyagok alkalmazásának beve-
zetésében, az értékesítési tevé-
kenység irányítójaként pedig
sikereket ért el a piaci változások
kezelésében.

"A DDC kiegyensúlyozott és
környezettudatos fejlõdésének
köszönhetõen a hazai cementipar
meghatározó tényezõje maradt az
elmúlt években. 

Ezen az úton tovább haladva
szeretném elérni, hogy a vállalat
neve a továbbiakban is egyet je-
lentsen a megbízhatósággal, a ma-
gas minõséggel és az innovációval."
- mondta el Szarkándi János. 

Az elnök-vezérigazgatói poszton
történõ változás ellenére a Duna-
Dráva Cement Kft. menedzsmentje
nem bõvül új taggal. Szarkándi
János elnök-vezérigazgatóként is
ellátja a kereskedelmi és marketing
terület közvetlen felügyeletét, Dr.
Szabó László mûszaki vezérigaz-
gatóként, Sövér Ferenc pedig
gazdasági vezérigazgatóként foly-
tatja munkáját.

X

Cégbemutató

Új elnök-vezérigazgató 
a Duna-Dráva Cement élén
2007. január 1-tõl Szarkándi János tölti be a Duna-
Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatói posztját a
társaság tulajdonosai - a HeidelbergCement és a
SCHWENK Zement - döntése értelmében. Szarkándi
János, aki jelenleg kereskedelmi és marketing
vezérigazgatóként dolgozik a piacvezetõ cementipari
vállalatnál, a nyugdíjba vonuló Oberritter Miklóstól
veszi át a cégcsoport irányítását.

Munkahelyi követelmények A-tól Z-ig

A könyv célja, hogy a jellemzõ, és a tapasztalatok szerint sok veszélyt

rejtõ munkafolyamatokat teljeskörûen, minden lényeges elvárásra

kiterjedõen tárgyalja, és így adjon gyakorlati választ pl.: munka-

folyamatok során felmerülõ kockázatokra, veszélyekre, mi a jó mun-

kavégzési gyakorlat, milyen biztonsági- és egészségvédelmi

követelményekre kell odafigyelni, mely szabályoknak kell hatékonyan

megfelelni, és milyen speciális ismeretekkel, képzettséggel és gyakorlattal

kell rendelkeznie az egyes munkavállalónak. 

Ajánlható kivitelezõk, vállalkozók, mûszaki és munkavédelmi

szakembereknek, akik számos konkrét szakmai kérdéssel szembesülnek,

amikor az adott feladatokat, munkafolyamatokat, technológiákat

megtervezik és kivitelezik. 

A munkavédelmi törvény 2004. évi módosítása során a koc-

kázatértékelés elkészítése munkavédelmi szaktevékenységnek minõsül,

tehát minden esetben szakembernek kell elvégeznie. A kiadvány

segítséget jelent mind a szakemberek, mind a munkáltatók számára,

hiszen közel 50 kitöltött, veszélyelemzõ adatlappal nyújt gyakorlati

támaszt.

Az egyik fejezet a betonnal kapcsolatos tudnivalókkal foglalkozik. A

legújabb frissítés ismerteti: - az elõforduló tipikus baleseteket, - a beton-

bedolgozás folyamatát és gépeit, - a betonbedolgozás biztonság-

technikáját, - a beton utólagos megmunkálásának eszközeit és

biztonságtechnikáját, - a korszerû betonszerkezetek munkahelyi készí-

tését, - a korszerû betonszerkezetek biztonságtechnikáját.

Három kötet, A5 méretben, 2600 oldallal, CD melléklettel. 

További információ: www.dashofer.hu

KÖNYVJELZÕ
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Az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége Munkabizottságot
hozott létre az ún. építõipari
körbetartozás vizsgálatára, melynek
alapján megállapításokat tett arra
vonatkozóan, hogy milyen okok
vezettek az építõiparban a körbe-
tartozások kialakulásához. Továbbá
javaslatot tett arra nézve is, hogy
mely jogterületeken, és milyen
jogszabályok módosításával válna
biztonságosabbá az építõipari
vállalkozók jogi védelme, gazdál-
kodásuk tervezhetõsége, a vállal-
kozói díjak nemfizetése miatti
tevékenységük megszüntetésének
veszélye stb.

Az ÉVOSZ a javaslatait - több
más építõipari szakmai szövetség
egyetértésével és aláírásával - 2006.
május 29-én levélben megküldte dr.
Petrétei József igazságügyi és
rendészeti miniszternek, aki 2006.
június 27-én kelt levelében arra
részletesen válaszolt. Ezt ismertetjük
röviden az alábbiakban.

Gazdasági perek

Ma több évig elhúzódhat - a
legkisebb ügyektõl a legnagyob-
bakig -, amíg a II. fokú jogerõs ítélet
megszületik. Ezért az ÉVOSZ
javasolta, hogy a magyar gazdasági
joggyakorlatban bizonyos összeg
határig (pl. 50 millió Ft-ig) a bírósá-
goknak negyedéven belül elsõfokú,
míg maximum további negyed éven
belül II. fokú jogerõs határozatot
kelljen produkálni. 

Analóg módon pl. 200 millió Ft
perértékig mindez kétszer fél évre
tolódna ki, és amennyiben ezen
határidõk sérülnének, úgy a bí-
róságok is anyagi felelõsséggel
tartoznának a pereskedõk irá-
nyában.

Meggyõzõdésünk, hogy e gya-
korlattal óriásit lépnénk elõre a
jogbiztonság irányába.

Az igazságügyi miniszter vála-
szában a perhatékonyság növelését
az informatikai lehetõségek alkal-
mazásában látja, melyre vonatkozó
törvényjavaslat várhatóan 2007. I.
félévében kerül az Országgyûléshez
benyújtásra.

Használatbavételi engedély

Az építõipari szövetségek fel-
vetik, hogy csak az a beruházó
kaphasson a megépült létesítmény-
re használatbavételi engedélyt, aki
alvállalkozóit és szállítóit kifizette.

Az igazságügyi miniszter szerint
ez "nem lehetséges, mivel ez
ellentétes lenne a polgári jognak
alapvetõen diszpozivitáson alapuló
elvével."

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az építõipari szervezetek ja-
vasolták, hogy az ÁFA fizetési
kötelezettség az ellenérték megfize-
téséhez kötõdjön.

Válasz: az általános forgalmi adó
fizetési kötelezettség nem az
ellenérték megfizetéséhez, hanem a
termékértékesítés, szolgáltatás telje-
sítéséhez kötõdik.  Ez az Európai
Uniónak a hozzáadott érték adózást
harmonizáló 77/388/EGK számú
hatodik irányelvének egyik alap-
elve, a tagállamok nemzeti jog-
szabályai ettõl nem térhetnek el.

A közbeszerzések fedezete

A közbeszerzési törvénybõl
kikerült az a tétel, amely szerint az
ajánlatkérõ csak akkor indíthatja el
az eljárást, ha a szükséges fedezet
rendelkezésre áll. Az építõipari
szövetségek kifejtették, hogy a
beruházónak továbbra is igazolnia
kelljen pénzügyi fedezetének
meglétét.

Válasz: A kifogásolt rendelkezés
továbbra is megvan, de nem a
közbeszerzési, hanem az 1992. évi
XXXVIII. számú államháztartásról
szóló törvényben.

Kivételes helyzet, amikor a
megrendelõ pályázati, támogatási
kérelmet nyújtott be. Ilyenkor
annak elbírálása elõtt megkezdheti
a közbeszerzési eljárást anélkül,
hogy rendelkezésére állna a
szükséges anyagi fedezet. Az eset
különösen az Európai Uniós
forrásból támogatott beszerzések
esetén fordul elõ.

Minõség

Az építõipari érdekképviseleti
szervek javasolták, hogy a minõsí-
tettség ténye speciális elvárásként
(értékelési többletként) jelenjen
meg a közbeszerzési szabályo-
zásban.

A minõsített vállalkozások
kizárólagos részvétele a közbeszer-
zésben nem alkalmas a piac
védelmére - így az igazságügyi
miniszter válaszlevele. A lista csak
abban nyújt segítséget, hogy az
azon szereplõ ajánlattevõnek nem
kell külön igazolnia minden egyes
közbeszerzési eljárásban az al-
kalmasságát, feltéve, hogy a köz-
beszerzési eljárást megindító
felhívásban szereplõ alkalmassági
feltételek nem szigorúbbak, mint a
listára kerülés feltételei voltak. 

Hiba lenne megakadályozni,
hogy alkalmanként a listára vett
minõsítetteknél jobb minõségû
ajánlattevõk is megjelenjenek a
versenyben.

Valami elõrelépés azért történt

A közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi 129. törvény eddig alábbiakat
mondta ki, idézem:

"305. § (1) Az ajánlatkérõként
szerzõdõ fél köteles az ajánlat-
tevõnek a szerzõdésben meghatáro-
zott módon és tartalommal való
teljesítésétõl számított legkésõbb
harminc napon belül az ellen-
szolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha
törvény eltérõen rendelkezik, vagy
a felek az ellenszolgáltatás halasz-
tott, illetõleg részletekben történõ

Szabályozás

Az építõipari közbeszerzések-
rõl és körbetartozásról
- Levélváltás  az igazságügyi miniszterrel -
DR. HAJTÓ ÖDÖN



teljesítésében állapodtak meg.
(2) Az ajánlatkérõként szerzõdõ

fél által igazolt szerzõdésszerû
teljesítés esetén, az (1) bekezdés
szerinti határidõ eredménytelen
elteltét követõen az ajánlattevõként
szerzõdõ fél azonnali beszedési
megbízást nyújthat be a 22. § (1)
bekezdése szerinti ajánlatkérõ
bankszámlája terhére."

Az igazságügyi és rendészeti
miniszter 2006. augusztusában a
vállalkozói "körbetartozások" mér-
séklése céljából az alábbi törvény-
kiegészítést terjesztette az
Országgyûlés elé:

"305. § (3) Az ajánlattevõként
szerzõdõ fél köteles az alvállal-
kozónak a vele fennálló szerzõ-
désben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítéstõl számít-
va a szerzõdésben meghatározott
idõpontban, de legkésõbb az (1)
bekezdés szerinti határidõ után

nyolc nappal az ellenszolgáltatást
teljesíteni.

(4) Az ajánlattevõként szerzõdõ
fél által igazolt szerzõdésszerû
teljesítés esetén, a (3) bekezdés
szerinti nyolc napos határidõ
eredménytelen elteltét követõen az
alvállalkozó azonnali beszedési
megbízást nyújthat be az
ajánlattevõként szerzõdõ fél
pénzforgalmi bankszámlájára.

…
(7) Az alvállalkozó köteles a

teljesítési segédének a vele fennálló
szerzõdésben meghatározott mó-
don és tartalommal való teljesítéstõl
számítva a szerzõdésben meghatá-
rozott idõpontban, de legkésõbb az
(1) bekezdés szerinti határidõ után
tizenhat nappal az ellenszolgáltatást
teljesíteni.

(8) Az alvállalkozó által igazolt
szerzõdésszerû teljesítés esetén, a
(7) bekezdés szerinti tizenhat napos

határidõ eredménytelen elteltét
követõen a teljesítési segéd azon-
nali beszedési megbízást nyújthat
be az alvállalkozó pénzforgalmi
bankszámlája terhére."

Az olvasó térjen most vissza a
fentebbi (1) bekezdés utolsó két
sorára, mely az építõipari vállal-
kozások számára kulcsmondat: ha a
felek az ellenszolgáltatás 30 naphoz
képest halasztott teljesítésében
állapodnak meg. A kiíró jogszerûen
kérhet több hónapos fizetési hala-
dékot.  Miközben a versenyben
végsõkig lenyomott áron kell
vállalkozzunk, még középlejáratú
hitelt is kell nyújtsunk a közbeszer-
zést kiíró államnak, önkormány-
zatnak. Vállalkozásbarát törvény az
lenne, ha a közbeszerzési eljárásra
kötelezetteket rövid idõn belüli
fizetésre is kötelezné.
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Beszámoló

MABESZ Nemzetközi
Szimpózium
SZILVÁSI ANDRÁS

A Magyar Betonelemgyártó
Szövetség 2006. szeptemberben
kétnapos szimpóziumot rendezett
Ráckevén, a Kék Duna Wellness
Hotelben. A szimpóziumot szûk
körû szakmai együttlétnek tervez-
tük, de már a szervezés során
bõvítenünk kellett a keretet. Az
elõadások angol nyelven hang-
zottak el, melyhez szinkron
tolmácsolást biztosítottunk. 

Az elõadásokat 67 szakember
hallgatta végig, külföldrõl 31 érdek-
lõdõ  (Ausztriából, Németországból,
Szlovákiából, Bulgáriából, Romá-
niából, Szerbiából és Horvátor-
szágból) érkezett. A nemzetközi
szimpózium megrendezését a
RAMP FORMEN Bt., BASF
Építõipari  Hungária Kft., HOLCIM
Hungária Zrt., MaHill ITD, NUSPL
GmbH, NEMETSCHEK Hungária
Kft., Sika Hungária Kft. és a
STRONGROCLA Kft. támogatta.

Az elõadások témái illeszkedtek
a rendezvény címéhez: Közép- és

kelet-európai együttmûködés az
elemgyártásban.

Dr. Bernd Wolschner, a VÖB
elnöke a betonszövetségek tevé-
kenységérõl, együttmûködésérõl,
DI. Paul Kubetzko, a VÖB ügyve-
zetõje a szabványok és minõsítések
helyzetét tárgyalta az elemgyártás-
ban. Peter Kassa, a Zipp.  termelési

igazgatója, Polgár László, az ASA
PLAN 31. Kft. ügyvezetõje és Boda
Borbála munkatárs egy-egy projek-
tet mutatott be. Danis István, a
Streng s.r.o munkatársa és Kiss
Zoltán, a Romániai Betonszövetség
elnöke az európai szabványok
szerinti tervezést mutatta be. 

A szimpóziumot a STRONG-
ROCLA Kft. Majosházi üzemének
bemutatása zárta, amelyet Klaus
Einfal, a STRONGROCLA Kft. ügy-
vezetõje vezetett.

2007-ben a Román Betonszö-
vetség szervezi a szimpóziumot.

1. ábra   A nemzetközi szimpózium résztvevõi
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Kutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztés

Helyszín: M5 - Budapest 
Generálkivitelezõ: HABAU 
Hungária Kft. 
Szerkezetépítés: Az elõregyártott
és a helyszíni monolit vasbeton
munkákat az ASA Építõipari Kft.
végezte.
Raszterméret: Az épület befoglaló
mérete 124,50 x 76,94 = 9 579 m2,
a létesítmény 3 szintes, összes te-
rület 28.000 m2. Jellemzõ pillérállás
8,55 x 8,55 m.

Alapozás: Kavicscölöpökre helye-
zett pontalapozás.
Pillérek: Elõregyártott vasbeton pil-
lérek, jellemzõen 40/40 cm-es mé-
rettel és 50 cm átmérõjû pörgetett
kivitellel.
Merevítés: 2 db lépcsõház és 2 db
liftakna falai biztosítják a merevsé-
get.
Fõtartók:  Jellemzõen elõregyártott
feszített, 70x35 cm keresztmetszetû
gerendák.

Üzemi építés

KIKA üzletház építése
BODÁNÉ MOHÁCSY KATALIN

Födém: A födém 2,40 m széles, 20
cm vastagságú körüreges födémele-
mek felhasználásával készült. Új-
donság, hogy a födémekre nem
kerül az egyébként általánosan al-
kalmazott 6 cm felbeton, hanem
helyette csak 1,5 cm magnezit eszt-
rich készül.
Födémterhek: A KIKA M5 az egyik
legkisebb önsúlyú áruház ebben a
kategóriában, 1 m2 födémterületre
önsúly (pillér, gerenda, födém és
esztrich) cca. 4,5 kN/m2, 5,0 kN/m2

hasznos teherbírás mellett. A volt
szocialista országokban az utóbbi 5
évben épített KIKA áruházak az
összes KIKA áruházak 1,2 millió m2

födémterületébõl ma még csak
cca. 15 %-ot képviselnek, de figye-
lembe véve KIKA expanziós terveit
(Szeged, Miskolc, Debrecen, Kassa,
Zágráb, Prága, Pozsony stb.) ez az
arány a következõ 5 évben jelen-
tõsen módosulhat, fõleg ha Romá-
niát, Szerbiát, majd Ukrajnát is célba
veszi az áruházlánc.
Összegzés: Különlegesség a rend-
kívül rövid kivitelezési határidõ, a
2006. márciusban kezdõdõ építés
mellett is 2006. november közepén
megnyitják az áruházat. A szerke-
zetépítés átfutási ideje 4 hónap.
Különlegesség a kör keresztmet-
szetû, pörgetett pillérek körben
konzollal, valamint az íves elõre-
gyártott gerendák alkalmazása.

Pillér-födém csomóponti részlete
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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 

Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.

A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1271
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj, aszfaltkeverék és beépített aszfalt,
halmazos ásványi anyagok, beton
alapanyagok, beton és betontermékek 
MSZ és MSZ EN szerinti mintavétele,
laboratóriumi és helyszíni vizsgálata
Megfelelõségértékelés
Technológiai tanácsadás
Kutatás-fejlesztés

Laboratóriumok már nyolc helyen: Budapest,
Nagytétény, Ferihegy, Hejõpapi, Székesfehérvár,

Balatonújlak, Kéthely, Gérce.

Elérhetõség: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Telefon: 305-1348 Fax: 305-1301
E-mail: maepteszt@maepteszt.hu

Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Telefon: (36)-1-368-9107

240-5072

Internet: www.specialterv.hu 

SSPECIÁLTTERV Építõmérnöki Kft.

MINOSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MUNKABÍRÁS

Tevékenységi körünk:

- hidak, mélyépítési szerkezetek, mûtárgyak,
- magasépítési szerkezetek,
- utak tervezése

- szaktanácsadás,
- szakvélemények elkészítése

,,
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- Milyen változások történtek a
cégcsoportban mostanában?

- A Duna-Dráva Cement Kft.
mint tulajdonos, és a TBG Hungária
Kft. ügyvezetése úgy döntött 2005-
ben, hogy 2006. január 1-tõl a TBG
Hungária Kft., a TBG Budapest Kft.
és a TBG Beton Kft. összevonásra
kerül és új néven - TBG Hungária-
Beton Kft. - folytatja tevékenységét.
A cégnek három ügyvezetõje van,
Beck János (Magyarország, Hor-
vátország, Bosznia igazgatója),
Nemecz Pálné (gazdasági igazgató)
és jómagam az értékesítés igaz-
gatója.

A cégcsoporthoz tartozik több
mint 40 betonüzem, 20 betonszi-
vattyú egy betonpumpa társaságban
(DAKO-PUMPA Kft.), az ország
különbözõ részein öt akkreditált
betonlaboratórium (Beton Techno-
lógia Centrum Kft.). A beton-
termelés 2005-ben is meghaladta a
1 millió köbmétert.

- Milyen fejlesztések zajlanak,
vannak-e új termékek?

- A beton mint termék annyira
szabályozott, hogy nem lehet sok
újat kitalálni. Az elõírásokban,
szabványokban minden benne van,
milyen összetevõkbõl kell állnia.
Sajnos a szabályozás nem követi
kellõ ütemben a gyártás fejlõdési
ütemét, a szakmai és technikai
felkészültséget. A technikai fejlõdés
nagymérvû, és az eltérõ környezeti
feltételeknek megfelelõ betonok
elõállításánál használjuk a külön-
bözõ minõségû cementeket, a 4.
generációs adalékszereket és a jó
minõségû adalékanyagokat is.

- Érkeznek-e különleges igények?
Mi a tapasztalat, mennyire ismert,
mennyire használatos az új beton-
szabvány és NAD?

Különbség van a magasépítés és
a közúti mûtárgyépítés igényei
között. Különleges eseteket a nagy

projektek adnak. Itt mások az
elvárások és más a minõsítési rend-
szer is. Nagyon sok a próbakeverés
és a megismételt, idõszakos próba-
keverés. Holott ha azonos anya-
gokat azonos arányban keverünk
össze azonos feltételek között,
akkor mindig azonos lesz a
végeredmény. Elõfordult, hogy
folyamatos szállítás mellett egy év
elteltével újra próbakeverést kellett
csinálni, mert a kiírásban ez szere-
pelt, pedig a megelõzõ egy évben
kiszállított több tízezer köbméter
betonnak minden vizsgálati ered-
ménye folyamatosan jó volt.

A világ változik, hazánkban is
megjelennek az új cementfajták, de
a tenderekben, a terveken na-
gyobbrészt még mindig csak a 
CEM I 42,5 és CEM II 42,5 minõségû
cementek szerepelnek. Pedig CEM
II, CEM III minõségû cementekbõl
is lehet jó szerkezetet építeni, és
CEM I-bõl is lehet rosszat. Tudni
kell, melyik milyen célra alkalmas.
Augusztusban, 400 kg/m3 körüli
CEM I 42,5 N minõségû cement
adagolás mellett lényegesen nehe-

zebb a konzisztenciát, a minõséget
betartani, mintha ugyanezt CEM III
minõségû cementtel próbálnánk,
amelyik nem annyira hõmérséklet
érzékeny, és lassabban indul a
kötése. Sokan talán azt hiszik, hogy
a CEM I - II - III valamilyen minõ-
ségi osztályba sorolás, a vendég-
lõkhöz hasonlóan. Ez a valóságban
nem így van. 

A víz/cement tényezõ kiírásával
is adódnak problémák. Itt is tudni
kellene, hogy bizonyos v/c tényezõ
alatt a keverék akkor sem fog
mûködni, ha sok adalékszert
tesznek bele. Néha úgy tûnik,
mintha verseny lenne, hogy ki tud
kisebb v/c tényezõt elõírni.

A helyzet az, hogy jelenleg még
kevés az olyan szakember, aki
egyaránt járatos a tervezõi, kivite-
lezõi és beruházási oldal területén
is, de az utóbbi idõben a szak-
emberek száma - hála az évekkel
ezelõtt beindított szakmérnöki kép-
zésnek - már jelentõsen növekszik. 

- A betongyárnak milyen fele-
lõssége van egy építési folyamatban?

- Az új betonszabvány és a NAD
készítésekor különbözõ vélemé-
nyek hangzottak el, hogy a gyár
betonja például feleljen meg a
környezeti osztálynak, a techno-
lógiának stb. Holott csak egy dolga
van, hogy a szerzõdést teljesítse!
Azért felel, hogy ha neki leírják,
hogy C30/37-XC4-XV3(h)-24-F3 be-
tont készítsen, akkor ennek meg-
felelõ betont szállítson az adott

Cégbemutató

A beton egy bizalmi termék
KISKOVÁCS ETELKA

A TBG Hungária Beton Kft. ügyvezetõjével, Kandó Györggyel készült
riportban olvashatnak a cégcsoportról, a betonipar, a betongyártás és a
betontechnológia jellegzetességeirõl, nehézségeirõl.



helyszínre. Ha a megrendelõ taná-
csot kér, hogy egy bizonyos helyre,
konkrét körülmények közé milyen
betont használjon, az más. Akkor
egyeztetések után összeállítjuk az
alkalmas keveréket.

Az az elvünk, hogy a betont
minden megrendelõnek minden
esetben tisztességesen kell elké-
szíteni. Az összes munka egyaránt
fontos, célunk az, hogy a vevõ
elégedett legyen a minõséggel és a
kiszolgálással. A C 30-as rendelésre
C 30-as betont kell szállítani, szi-
lárdsága alatta nem lehet, inkább
fölötte. És itt kapcsolódik a beton
minõsítésének témája. 

Több esetben elõfordult, hogy a
próbakockák egyedi törési értéke
biztonsággal jó volt, de a szórás
miatt a minta nem felelt meg. Túl
nagyok voltak az eltérések, pedig a
beton megfelelt a vele szemben
támasztott szilárdsági, tartóssági,
környezeti  követelményeknek.
Emiatt a "szegény" betont úgy
kezelték, mintha nem lett volna jó.
Másrészt egy próbakocka sorozat
minõsítésénél a próbakockát vevõ
és készítõ személy szakmai felké-
szültsége is szerepet játszik. Ha van
egy azonos idõben vett próbakocka
sorozat, ahol 5-bõl 4 megfelelõ,
akkor az ötödiknél valószínûleg
nem a beton rossz, hanem a próba-
kocka nem sikerült. Harmadrészt az
eszközökön is sok múlik. Volt olyan
munkahely, ahol a mintavételi
eszközöket egységesíteni kellett,
mert szemre hasonló eszközökkel
más-más eredmények születtek.

- Merre dolgoznak az ország-
ban?

- Kedvenc munkánk a Köröshe-
gyi völgyhíd. Ennek a munkának a
kiszolgálása nagy feladat, beton-
technológiában is rendkívüli kihí-
vás. Van úgy, hogy a gyár hajnali
négykor indul, mert arra van
szükség. A völgyhíd felszerkeze-
téhez C45/55 minõségû beton
szükségeltetik, ilyen tömegben fo-
lyamatosan szállítani, és megfelelni
megrendelõnk, a Hídépítõ Zrt.
magas minõségi követelményeinek
szép munka. Ezen kívül szállítot-
tunk, szállítunk betont az M7 autó-
pálya, a Zamárdi-Balatonszárszó,
Balatonszárszó-Ordacsehi, Ordacse-
hi-Balatonkeresztúr szakaszaihoz.

Másik két kedvenc munkánk a
dunaújvárosi Duna-híd és az M0
északi összekötõ hídja. Az elõbbit
Dunavecsérõl és Dunaújvárosból,
az utóbbit a Holcim Hungária Zrt.-
vel közösen alakított Kkt.-n ke-
resztül Pomázról és Dunakeszirõl
látjuk el betonnal. A Pomázi Gyár
új, személyzete más üzemeinkbõl
érkezett, de kollégáink gyorsan
beilleszkedtek az új környezetbe.
Véleményem az, hogy lehet sok
minden új, de egy jól képzett
betontechnológus és keverõmester
a hosszú évek alatt összegyûjtött
gyakorlati tapasztalatával még
mindig nagyon jelentõs tényezõ egy
szállítási folyamatban. Ránézésre
tudják, milyen a mixerbõl kijövõ
beton konzisztenciája, mit kell az
összetételen változtatni. A keverõ-
ben vannak ugyan mérési pontok,
de ezek áttételesen mérik a kon-
zisztenciát és a jelzett érték függ az
adalékanyag fajtájától, szemformá-
jától, szemszerkezetétõl, a víztar-
talomtól stb. Ez is azt mutatja, hogy
az emberi tényezõnek nagy szerepe
van.

Munkáink közül kiemelném még
a Farostlemez gyárat Mohácson, a
35 sz. út szélesítését és az M35
autópályát Debrecen térségében,
gumigyárat Dunaújvárosban és
Tatabányán, üzletközpontokat, ipari
létesítményeket különbözõ váro-
sokban.

- Mi a véleménye a mostanában
népszerûvé vált témáról, a kör-
betartozásról?

- Körbetartozás nincsen, mert
nem zárul be a kör! Beszélhetünk
inkább tartozási láncról, de még
helyesebb vállakozási láncnak
nevezni, amelyben egyébként a
nagy építõipari megrendelõk jelen-
tõs szerepet játszanak. 

Jellemzõen az történik, hogy egy
munkát megnyer egy cég, aki al-
vállalkozókat keres, akik szintén
további alvállalkozókat keresnek.
Elég nehéz elképzelni, hogy ebben
a láncban mindenki eredménnyel
tud dolgozni. Ilyen nagy lenne a
haszon az elvállalt munkán annak
ellenére, hogy a nyertes cégek a
nyomott árak miatt panaszkodnak?
Jellemzõ eset lehet még, hogy kis
tõkéjû cégek vállalkoznak, akik
csak azután fizetnek, miután meg-
kapták a saját munkadíjukat. Vagy
egy bizonyos projektre összeálló
konzorcium a fõvállalkozó, és ez a
munka elvégzése után vagy már
közben megszûnik. Nincsen kin
behajtani a kifizetetlen számlát.

A TBG álláspontja az, hogy ha
valami nem éri meg, vagy munkánk
kifizetésére nem látunk garanciát,
akkor nem vállaljuk el. Ha a többi
résztvevõ is így cselekedne, akkor
idõvel a megbízó sem tudna nyo-
mott áron dolgoztatni és a szakma
kintlévõségei is jelentõsen csök-
kennének.

- Miért szokta hangsúlyozni kü-
lönbözõ fórumokon, hogy a beton
bizalmi termék?

- A piacon bõségesen találhatók
betongyártók, és önmagában a
terméket nagyon nehéz megkü-
lönböztetni, azonosítani. Itt nincs új
modell, színválaszték, jobb vagy
balkezes funkció, csak az átvételnél
a viszonylag nehezen mérhetõ
feltételrendszernek kell megfelelni.
Az átvételnél azonban nem tudja a
vevõ, hogy megfelel-e a beton a
kért szilárdságnak, vízzáróságnak,
további kívánalmaknak, ezért mon-
dom évek óta, hogy a beton egy
bizalmi termék. Próbáljuk meg-
gyõzni vásárlóinkat, hogy azoktól a
betontársaságoktól vásároljanak,
akik már az elõzõ évek során
bizonyítottak,  ahol elhiszik, azt a
terméket kapják, amit megren-
deltek.
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Beton, cement, habarcs 
anyagvizsgáló berendezések

Termékeink és szolgáltatásaink

egyedi igényeket kielégítve
megtervezzük és berendezzük
anyagvizsgáló laborját

magyar nyelvû és fejlesztésû
szoftverrel felszerelt nyomó-, 
hajlítógépek

Schmidt-kalapács minden típusa

folyamatos alkatrész után-
pótlás, biztos szerviz háttér, 
40 éves szakmai tapasztalat

Kérje ingyenes 

katalógusunkat és 

árajánlatunkat !

Eladás:

Becsey Péter, 30/337-3091

Karbantartás:

Becsey János, 30/241-0113

1056 Budapest, Havas utca 2.

Fax: +36 1-240-4449

E-mail: becseyco@hu.inter.net

Honlap: www.formtest.de

MINÕSÉG EGY KÉZBÕL

Betonkocka törõgépet már
2.795.000.- forinttól

- az új európai szabványoknak megfelelõen
- Form+Test „MINÕSÉG“, legjobb ár-érték arány
- ISO minõsített gyártó, német precizitás
- gépeinket refernciahelyeinken használat 

közben megtekintheti
- magyar nyelvû szoftver
- 1200 kN - 2000 kN - 3000 kN kivitelben

Betonvizsgálati berendezéseinket 
egyedi igények szerint összeállítjuk 

és megtervezzük

A K C I Ó !

A n y a g v i z s g á l ó  g é p e k  

2 0 0 6 .  d e c e m b e r  3 1 - i g  

t ö r t é n õ

m e g r e n d e l é s e  e s e t é n  

1 0  %  k e d v e z m é n y t  

t u d u n k  b i z t o s í t a n i  

m i n d e n  k e d v e s  

ü g y f e l ü n k n e k .
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ALAPJAIBAN TÖKÉLETES

BASF Építõkémia 
Hungária Kft.

1222 Budapest, 
Háros u. 11. 

• Tel.: 226-0212 
• Fax: 226-0218 
www.basf-cc.hu

Olyan építészeti mestermûvek, mint a hidak, felhõkarcolók 
és a duzzasztógátak a legmagasabb szintû mérnöki szakértelmet igénylik.
Betonadalékszereink a beton számára azt nyújtják, ami biztosítja, hogy 
megfeleljenek ennek a színvonalnak:
INTELLIGENCIÁT.
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Kutatás-fejlesztés

A Fogyasztóvédelmi Fõfelügye-
lõség májusi ellenõrzésének tapasz-
talatait az elnökség megvizsgálta. A
felügyelõség a különbözõ régiók-
ban nem követett egységes eljárási

Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövetség hírei

Transzportbeton gyártás Budapesten, 2005/2006 
2005. I-III. negyedév összesen: 1199,2 m3

2006. I-III. negyedév összesen: 1363,2 m3
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Transzportbeton gyártás országosan, 2005/2006 
2005. I-III. negyedév összesen: 3980,1 m3   

2006. I-III. negyedév összesen: 4055,2 m3
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rendet az ellenõrzések során. Ta-
pasztalatainkat összegeztük, melyet
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
vezetõjével fogunk megbeszélni. 

( ( (

A Magyar Betonszövetség ösz-
szesítette tagjai beton gyártását bu-
dapesti és országos vonatkozásban.
Az elkészült termelési  diagramokat
a 2005. I-III. negyedévi adatokkal
együtt közöljük.

SZILVÁSI ANDRÁS

ÜGYVEZETÕ

Lapszemle

A Cement International 2006.
1-3. számában olvastam
Roppelt, T. - Dienemann, W. és
társai: Alternatív nyersanyagok
alkalmazása cementklinker
gyártáshoz
CI 4. évf. 1. szám, 54-63. oldal 

A múlt század nyolcvanas éveitõl
a természetes környezet megõrzésé-
re való törekvés az átlagosnál is na-
gyobb hatást gyakorolt a cementiparra,
melynek nyomán felértékelõdött a
klinkerégetésnél a legkülönbözõbb
alternatív tüzelõ- és nyersanyagok
használata. Az újabb és újabb nyers-
anyagforrások közt - mint a cikkben
olvasható - kuriózumként hat a to-
jáshéj alkalmazása cementipari nyers-
anyagként. Ez azért érdekes, mert a
mésztartalmú hulladék anyagok meg-
lehetõsen ritkák, így jól jönne a ce-
mentiparnak évente néhány millió
tojáshéj.

(Rajtam ne múljon, már készülök
is a szelektív tojáshéjgyûjtésre. S
közben azon elmélkedem: hány
tojásrántottával lehetne kiváltani,
mondjuk a nagyharsányi mészkõ-
bányát…)

Chromý, S.: Betonkárosító
taumazit képzõdés? - Egy
károsodás vizsgálata
CI 4. évf. 1. szám, 85-89. oldal 

Egy 30 éves németországi alagút
lõtt beton falazatában jelentõs káro-
sodásokat tapasztaltak. Az okok kide-
rítésére a Müncheni Mûszaki Egyetem
átfogó vizsgálatokat végzett. Megál-
lapították, hogy a betonban alacsony
hõmérsékleten (mintegy 10 C) a szi-
várgóvíz és a kondenzvíz hatására
taumazit szulfátkorrózió jelentkezett,
annak ellenére, hogy viszonylag ke-
vés a szivárgóvíz szulfát és szénsav
tartalma.

(Tanulság: tovább gyarapszik a
taumazit szulfátkorrózió okozta ká-
rosodások listája, s ezen belül is a
szokványostól eltérõ esetek száma.)

Rickert, J. - Thielen, G.: A fosz-
fonsav alapú, hosszú kötésidejû
kötéskésleltetõk hatása a klin-
ker és a cement hidratációjára.
1-2. rész
CI 4. évf. 1. szám, 103-108. oldal,
CI 4. évf. 2. szám, 121-123. oldal

A foszfonsav (pontosabban fosz-
fonobután-trikarboxil-acid) alapú,
hosszú kötésidejû kötéskésleltetõk
hatásmechanizmusával kapcsolatos
ellentétes nézetek tisztázását tûzték
ki célul a Düsseldorfi Cementipari
Kutatóintézet munkatársai. A tiszta
klinkerásványokkal (C3S, C2S, C4AF)
végzett kísérletek szerint a késlel-
tetést a kalcium-szilikátokra gyako-
rolt blokkoló hatás okozza. Ezek
felületén ugyanis korlátozott old-
hatóságú kalcium-foszfonát réteg
képzõdik, ami elnyújtja a kötési fo-
lyamatot. Tervezett mértékû késlel-
tetõ hatást azonban csak optimalizált
szulfát tartalmú cementekkel sike-
rült biztosítani. Túl kis szulfát tar-
talom esetén ugyanis a kötéslassító
adagolás ellentétes hatást vált ki, a
C3A hidratációja felgyorsulva gyors
kötést és merevedést eredményez.
Ugyanakkor a szilárdulás erõsen gá-
tolt.   

Müller, Ch.: A portland-kompo-
zitcementek teljesítõképessége 
CI 4. évf. 1. szám, 112-119. oldal 

A cementgyártásnál a klinkeren
kívüli különbözõ fõalkotók alkal-
mazása különös fontosságú a CO2

emisszió miatt, s ez a témakör a
Düsseldorfi Cementipari Kutatóin-
tézet kutatási terveiben alapvetõ
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fontosságú. Az ökológiai nézõpont
azonban nem az egyedüli érv, ami a
portland-kompozit cementek mellett
szól, hanem számos mûszaki szem-
pont is van, ami a „tiszta portland-
cementek“ versenytársává teszi. Nincs
ugyanis olyan cement (a tiszta port-
landcementeket is beleértve), amely
minden célra egyformán alkalmas
lenne. A német cementgyárak szá-
mos olyan CEM II/A,B-M típusú ce-
mentet, így kohósalak+mészkõliszt,
pernye+mészkõliszt tartalmú cemen-
tet fejlesztettek ki, amelyek egyes
tulajdonságai kedvezõbbek a CEM I
cementeknél.

(A recenzens megjegyzése: ilyen
cementeket a hazai cementkutatás
és gyártás is kifejlesztett, melyek
tartóssága, végszilárdsága, repedés-
és korrózióállósága stb. kedvezõbb,
mint a CEM I cementeké, ezért kissé
érthetetlen egyes cementfelhaszná-
lók ragaszkodása a „tiszta“ portland-
cementekhez)     

Wassing, W.: A mechanikai-,
kémiai- és hõeffektusok befolyá-
sa a cementhez adagolt kromát
redukálószerek hatékonyságára 
CI 4. évf. 3. szám, 71-88. oldal

2003 óta hatályos az az Európai
Direktíva, mely a cement a vízben
oldható kromát anion tartalmát
(CrO4

6-) - kellemetlen bõrbetegséget
okozó (sõt az állítólagos rákkeltõ)
hatása miatt - 2 ppm-ben (0,0002 %)
limitálja. Egy átlagos cement azon-
ban ennek többszörösét tartalmaz-
za. Mivel a krómot nem lehet
gazdaságosan kivonni a cementbõl,
megelégszenek az általában éltetõ
hatású, esetünkben azonban (némi
túlzással) „halálos“ oxigénfölösleg
eltávolításával. Erre a célra olyan
két vegyértékû fémszulfátokat alkal-
maznak, amelyek kivonva a fölös
oxigént, ártalmatlan vegyületté ala-
kítják a kromátokat.

Ilyen vegyületek a kristályvíz
tartalmú vasszulfátok, (FeSO4

. 7H2O:
vas(ll)-szulfát heptahidrát, FeSO4

.H2O:
-monohidrát), és a kristályvízmentes
ón(ll)-szulfát (SnSO4). E vegyületek
tulajdonságai, hatóanyag tartalma és
ára meglehetõsen eltérõ. A legol-
csóbb a heptahidrát, viszont a szul-
fát koncentráció ebben a legkisebb.

A cementhez adagolandó vegy-

szer mennyiségét - ami többszöröse
a kémiailag szükségesnek - az anyag
fizikai tulajdonságai nagymértékben
befolyásolják. Ha a granulátum
alakban forgalmazott heptahidrátot
a malomba adagolják, a magasabb
hõmérsékleten a vegyület idõ elõtt
oxidálódhat, s így növekszik az
anyagszükséglet. Ezért célszerûbb
az õrlés után, a zsákolás elõtt a ce-
menthez keverni. Ilyenkor azonban
gondoskodni kell a megfelelõ ho-
mogenizálásról, másrészt a kristály-
víztartalom hatására hidrátvegyületekbõl
álló héj alakulhat ki a granulátumok
körül, ami rontja a hatékonyságot. 

Mint a közlemény rámutat, a kis
hidrátvíz tartalmú monohidrát, és
különösen a vízmentes ónszulfát
malomba adagolásakor a zavaró ha-
tások csökkennek, illetve megszûn-
nek, s így kisebb a redukálószer
szükséglet. Kérdés, hogy ez arány-
ban van-e az árkülönbséggel. 

Vom Berg, W.: Szénelégetés
melléktermékeinek hasznosí-
tása nyersanyagként Európában
CI 4. évf. 3. szám, 107-112. oldal

A világszerte és évente keletkezõ
550 millió tonna szénelégetési mellék-
termék „európai 15-ök“ által „termelt“
mintegy 12 %-ának hasznosításáról
olvashatunk a cikkben. (Úgy látszik,
a statisztikusok minket, a legutóbb
csatlakozó „tizeket“ még nem tekin-
tik egyenrangú „európai polgárnak“.
Lehet, hogy nagyon rontanánk a
statisztikát?)

A 65 millió tonnányi mennyi-
ségbõl az erõmûvi pernyéjé a leg-
nagyobb hányad, ~68 %). Ez a
puccolános, vagy látens hidraulikus
tulajdonságú melléktermék kiváló
cement vagy beton kiegészítõ anyag.
Az összmennyiség harmadrészét a
cementipar hasznosítja.

A 6 millió tonna szemcsés szer-
kezetû, a pernyéhez hasonló ösz-
szetételû szénhamunak csaknem
felét betonblokkok készítésére, út-
építési célokra és a cement gyár-
tásához használják fel.

A 2,1 millió tonna, jelentõs meny-
nyiségû üveges fázis tartalmú, 8-10
mm-es granulátumokból álló ka-
zánsalakot csaknem teljes mennyi-
ségben hasznosítja az útépítés és a
betonipar.

Évrõl évre növekvõ mennyiség-
ben keletkeznek a kéntelenítés mel-
léktermékei.

Ezek közül a legfontosabb a per-
nye után következõ, az elõkelõ
második hely birtokosa (11,3 %) a
füstgázgipsz. (Tisztelt olvasók, ez
nem sajtóhiba! Tudom, a német
„Rauchgasentschwefelungensanlagen“
rövidítése után lassan már a csecse-
mõk is REA-gipsznek hívják ezt a
mesterséges kalcium-szulfátot, de
miért ne használjuk a szép, tömör
és kifejezõ magyar nevet? Ami en-
gem illet, ígérem, most írtam le
utoljára, hogy REA-gipsz.) 

Szóval a füstgázgipszet úgy nye-
rik, hogy a széntüzelésû erõmûvek
gáz halmazállapotú égéstermékébõl
mészkõzaggyal kivonják annak kén-
tartalmát, majd oxidáció, mosás és
szárítás után nyerik a természetes
gipsszel egyenértékû terméket. A
11,3 millió tonnás mennyiség mint-
egy 70 %-át a kötõanyagipar (ce-
ment- és gipszipar) hasznosítja. Ez a
kvantum lassan meghaladja a bá-
nyászott gipsz mennyiségét. 

De ne hagyjuk említetlenül többi
kéntelenítési eljárást sem.      

A fluidágyas szénégetésnél kép-
zõdõ, kb. egymillió tonna nagy
szulfáttartalmú hamu felét bánya-
tömedékelésre, járdaalapként, vagy
nedves talajok szárítására használ-
ják. A nem túl elterjedt száraz
kéntelenítés félmillió tonnányi mel-
lékterméke 60 % pernye mellett a
kalcium vegyületek egész sorát
(kalcium-szulfit, -félhidrát, -szulfát, -
karbonát, -hidroxid, -klorid, -fluo-
rid) tartalmazza. Bár több hidrau-
likus tulajdonságú alkotója is van,
cementkötésû anyagokhoz sajnos
egészségügyi okokból nem használ-
ható. Ezért fõleg mészhomoktégla
gyártáshoz, valamint mûtrágyaként
hasznosítják.

Végül a közleményhez hason-
lóan soroljuk fel mi is a szén-
elégetési melléktermék hasznosítás
gazdasági elõnyeit, íme: takarékos-
ság a természetes nyersanyagokkal,
energia megtakarítás, légszennyezés
csökkentés, beleértve a szén-dioxid
emissziót is, valamint tájvédelem.

DR. RÉVAY MIKLÓS

revaym@mcsz.hu



Beton vizsgálat, melybõl csak profitálhat…

Végiggondolta már, hogy mekkora összeget költ egy évben termékei laboratóriumi
vizsgálataira?
Gondolt rá, hogy termékeit a jelenleginél nagyobb sûrûséggel ellenõrizze a jobb minõség
érdekében?
Tudja Ön, hogy a saját maga által kikísérletezett összetételû keverékekkel jelentõs
anyagköltséget spórolhat meg a minõség megtartása mellett?
Elõfordult már Önnel, hogy termékeit nem tudta a megfelelõ idõben vagy gyorsasággal
bevizsgáltatni?
Jelentett már problémát Önnek az akkreditált laboratóriumok távolsága telephelyétõl?
Gondolt már arra, hogy saját laboratóriumában végezze a térség és saját (akkreditált)
laboratóriumi vizsgálatait?

EGYÉNRE SZABOTT MEGOLDÁSAINKÉRT KERESSE CÉGÜNKET!

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

Telefon: 20/914-1528, 243-3756, 454-0606, Fax: 453-2460
e-mail: info@complexlab.hu, www.complexlab.hu
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Kutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztés

Már régóta ismeretes, hogy a be-
tonba kerülõ szulfátionok a cement-
kõvel ettringitet (C3A.3CaSO4

.3H2O)
és gipszet (CaSO4

.2H2O) képeznek,
melyek a beton károsodását okoz-
zák. E két ásvány keletkezési körül-
ményei már viszonylag jól ismertek.
Néhány évvel ezelõtt azonban Nagy
-Britanniából olyan szulfát által elõ-
idézett súlyos károsodásokról adtak
hírt, melyek egy harmadik károsító

ásvány képzõdése miatt következ-
tek be. Ez az ásvány a taumazit
(CaSiO3

.CaSO4
.CaCO3

.15H2O). Mivel
ennek az ásványnak a keletkezési
körülményei még nem voltak tisz-
tázottak, bizonytalanná vált az érvé-
nyes elõírások kielégítõsége, melyek
a szulfát hatására bekövetkezõ szer-
kezeti károsodások elkerülésére
vonatkoznak. A cikkben szereplõ
munka ezt a hiányt hivatott pótolni.

A vizsgálatokat kis szulfátion kon-
centráció (1500 mg/l) mellett 8 C-on
több éven keresztül végezték.

A bemutatott kísérletek alapján
megállapítható, hogy kémiai szem-
pontból minden szokásos kötõanyag
hajlamos már kis szulfátion-kon-
centráció mellett taumazit képzésre.
Egyedül az olyan kötõanyagokkal
készített szerkezetek esetén lehet
nagyobb ellenálló képességgel szá-
molni melyeknél le van csökkentve
a kalcium-hidroxid tartalom, mint
pl.: CEM III/B (pernyével, illetve
kohósalakkal).

Beton 2006/05 Abgeschlossene
Promotion zur bildung des Minerals

Thaumasit beim Sulfatangriff auf Beton
(210. o.)

Lapszemle

KÜLHONBAN AZT BESZÉLIK ...

Taumazit képzõdés a
betonban szulfát hatására

Új építõanyagok fejlesztésénél és
a nagyobb tartósságra való törek-
vésnél a hidraulikus kötõanyagok
polimerekkel történõ módosítása
gyakran megjelenik. Ezeket az épí-
tõanyagokat az új építkezések

mellett károsodott épületelemek
védelmére, javítására, a magas- és
mélyépítés, vízépítés minden terüle-
tén használják. Itt mindenek elõtt a
megnövelt kémiai és mechanikai
használati igénybevételeknek megfe-
lelõ tulajdonságok a legfontosabbak.
A tiszta cementkötésû építõanyagok
speciális területeken néhány hátrány-
nyal rendelkeznek. Ilyenek pl.: a
nagy repedési hajlam vékony réte-
gek felhordása esetén, a nem meg-
felelõ tapadás az alapfelülethez,
magasabb követelmények a kemi-
káliákkal, a fagy-  és olvasztósókkal

szembeni ellenálló-képesség terén
és ez csak néhány érv a speciális
megoldás kifejlesztése mellett. A
különbözõ módszerekkel optimali-
zált polimerek segítségével tartó-
sabb habarcsot lehet elõállítani, mint
pl.: a víz/cement tényezõ csökken-
tésével és jó utókezeléssel a nor-
málbetonok esetén. A polimerek
folyamatos fejlesztésének köszön-
hetõen a PCC építõanyagok egyre
versenyképesebb termékké válnak
és megjelennek az építõipar általá-
nosabb területein is a mai speciális
területekre szorítkozó felhasználá-
suk mellett.

Beton 2006/05 Polymer Cement Concrete

(PCC) - Baustoffe mit Zukunft?!

(194-197. o.)

Polimer Cement Beton (PCC -
Polymer Cement Concrete)

Egy kutatási projekt keretében
kimutatták, hogy kiegészítõ anyag-
ként finompernye alkalmazásával
ellenálló betonok készíthetõk. A
klorid- és szulfátbehatolással szem-
beni tömörség vizsgálatánál és a
fagy- és olvasztósózással szembeni
ellenálló képesség vizsgálatakor a

mikroszilikával készített keveréke-
kéhez hasonló, vagy még jobb
eredmények is adódtak, ha mindkét
kiegészítõanyagot a megengedett
adagolással használták. Leginkább a
fagy- és olvasztósózással szembeni
ellenállóság terén adódtak kimagas-
ló eredmények. A finompernye fel-

használás egyidejûleg javította a
szilárdsági tulajdonságokat, a be-
tonkeverék reológiai viselkedését
illetve bedolgozhatóságát. A finom-
pernyével készített keverékek
robosztusabbak, így folyósító ada-
lékszert lehetett megspórolni. A
finompernye nagy teljesítõképessé-
gû betonokhoz történõ teljes körû
felhasználhatóságát csak a gyakorlat
képes megmutatni.

Beton 2006/05 Hochleistungsbeton mit
Feinstflugasche als Betonzusatzstoff

(198-200. o.)

NÉMET FEDINÁND

nemet.ferdinand@hu.sika.com

Finompernye kiegészítõ
anyaggal készített nagy
teljesítõképességû beton
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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.

BETONACÉL
2475 Kápolnásnyék, 70 fõút 42. km 

Telefon: 06 22/574-310 
Fax: 06 22/574-320 

E-mail: ruform@t-online.hu 
Honlap: www.ruform.hu 

Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Pf. 34. 
Telefon: 06 22/368-700 

Fax: 06 22/368-980 

BETONACÉL
az egész országban! 

Épületek méretezése földrengésre 
az Eurocode 8 szerint

Fenti megnevezéssel tanfolyamot tart a BME

Építészmérnöki Kar, Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Tanszék 2006. december 1-2. idõpontban, 2x8

órában.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk megköve-

telte a jogharmonizációt, ennek következtében meg

kell ismerkednünk az Európai Uniós tartószerkezeti

szabványokkal, az Eurocodokkal is. Az épületek

földrengésre történõ tervezésével az Eurocode 8

foglalkozik, melynek bevezetése mintegy két év

múlva várható. A szabványban ismertetett tervezési

módszerek természetesen nagyon eltérnek a statikus

terhek esetében megszokott és ismert méretezési

eljárásoktól.

A tanfolyam ismerteti az épületek földrengésre

történõ tervezéséhez szükséges alapvetõ mechanikai,

dinamikai, geofizikai ismereteket, az épületszámítási

módszereket és az Eurocode 8 fontosabb elõírásait.

A földrengési méretezés gyakorlati végrehajtását

számpéldákon is bemutatják.

További információ: Béldi Anna, telefon (1) 463-1317.

Honlap: www.szt.bme.hu.

( (

HÍREK, INFORMÁCIÓK
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B e t o n f l o o r   K f t.

Kivitelezés     
Ipari betonpadlók készítése, javítása.     
Mûgyanta, bitumen, cement és egyéb

(pl. esztrichek) gyorskötésû ipari
burkolatok  kivitelezése.

Szintkiegyenlítések.
Tartálybevonatok.
Beton korrózió elleni védelme.

*

Sörétszórás, betonmarás, betonbontás.

Kereskedelem
Anyagok és segédanyagok értékesítése.
Piacvezetõ gyártók rendszereinek          
forgalmazása.
Cement kötésû falazóblokkok nagy

választékban.
* *

Cím: 1193 Budapest, Leiningen u. 28/c

Telefon: 1/347-0087       Fax: 1/347-0088

Mobil: 30/510-4761
E-mail: betonfloor@t-online.hu
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Gyorsan kopó bélések?

A megoldás:

gyátmányú öntvény alkatrészek
PEMAT, TEKA, LIEBHERR stb.

keverõkhöz.

• akár 2-3 szoros élettartam
• kiváló ár/érték arány

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

Telefon: +36 309 367 257
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Bevezetés
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a

kortárs építészet és mérnöki építés
nagy újrafelfedezése a látszóbeton.
Természetesen a megjelenõ beton-
architektúra, a betonépítés, ezen
belül a látszó beton-felületû szerke-
zetek alkalmazása nagy hagyo-
mányra tekint vissza. A beton a
modern építés kulcsfontosságú
anyaga, nagy építész- és mérnök-
generációk kezében vált térformáló
anyaggá.

A takaratlanul maradó, látszó-
beton felületek alkalmazása ma
reneszánszát éli, ami a technológiai
fejlõdés és a kortárs építészeti
igények szerencsés egymásra ta-
lálásából ered. A mai nemzetközi
építészet, így a nemzetközi szak-
sajtó, illetve a mûszaki kutatás,
szabályozás és szabványosítás is
egyre nagyobb figyelmet szentel a
látszóbetonok építészeti és mérnöki
alkalmazásának.

Az igény egyre erõsebben Ma-
gyarországon is jelentkezik, hiszen
nálunk sem elõzmények nélkül való
a betonarchitektúra minõségi alkal-
mazása: elég, ha a kora XX. századi
és a klasszikus modern építészet
példáira gondolunk. 

Napjainkban a kiviteli terveken
mind többet szerepel a "látszóbeton
felület" megjelölés - megvalósult
minõségi látszóbeton példával
viszont alig találkozunk. A kivitele-
zõk nagy része fejvesztve menekül
a látszóbeton szó hallatán. A tech-
nológia pedig nálunk is rendelke-
zésre áll, a nemzeti és nemzetközi
szabványok, információk elérhetõk
- hol lehet a probléma?

Definíció
Mi is az egyáltalán, hogy "lát-

szóbeton"? Már a definíció is nehéz.
Önmagában egy mûtárgy látszóbe-
ton, nyersbeton, építészeti beton
megnevezése semmit nem mond
arról, hogy voltaképpen mit is
várunk el az ilyen névvel illetett
szerkezetektõl. A betonban rejlõ
sokféleség egyben a látszóbetonnal
való építés egyik nehézsége is,
hiszen már építész-tervezõi szem-
pontból is nehezen definiálható a
tervezett, elvárt megjelenés, felületi
minõség. A látszóbeton pontos
definiálása már a korai tervezési
fázisban gondot okoz, hiszen a
megbízó felé sem egyértelmû a
"látszóbeton" mint építõanyag kom-
munikálása. Egy nyerstégla falat
vagy vakolatot nagyjából mindenki
el tud képzelni, a betonfelület
viszont legjobb esetben is adatok,
elõírások, igények szisztematikus és

rendkívül száraz számszerûsítésével
definiálható, illetve megvalósult
példákkal vagy mintafelületekkel
demonstrálható. A tervezés további
fázisaiban, a kivitelezési szerzõdés,
majd a kivitelezés szakaszaiban a
kérdés csak tovább bonyolódik,
hiszen mindenki mást ért látszóbe-
tonon vagy nyersbetonon. Mindez a
szabályozás, a szabványosítás
komplex kérdését veti fel.

Szabványosítás
A betonkészítés munkafolyama-

taira, paramétereire, ellenõrzésére
stb. több nemzeti és nemzetközi
szabvány, mûszaki irányelv is lé-
tezik:
• A Magyar Építõanyagipari Szö-

vetség 1995-ben adta ki a "Beton
és vasbeton készítése, látszóbe-
tonok" címû, MÉASZ ME-
04.19:1995 jelû mûszaki elõ-
írását. Ez a dokumentum össze-
foglalja a látszóbetonok
készítésének egyes paramétereit
építõanyag-szempontból.
Kiindulásként jó hivatkozási
alap; nem célja viszont tájé-
koztatást adni az építész terve-
zõket érintõ irányadó szempon-
tokról, követelményekrõl, illetve
a látszóbeton tervezés-kivitele-
zés komplex folyamatáról. 

• Az 2002-ben megjelent az MSZ
EN 206-1:2002 betonszabvány. E
dokumentum szintén nem tér ki
a látszóbetonok tervezésének és
kivitelezésének speciális köve-
telményeire.

Látszóbeton

Építészek kedvence, kivitele-
zõk réme: a látszóbeton
VARGA PÉTER ISTVÁN

Napjainkban a kiviteli terveken mind többet szerepel a "látszóbeton felület"
megjelölés - megvalósult minõségi látszóbeton példával viszont alig
találkozunk. A kivitelezõk nagy része fejvesztve menekül a látszóbeton szó
hallatán. A technológia pedig nálunk is rendelkezésre áll, a nemzeti és
nemzetközi szabványok, információk elérhetõk - hol lehet a probléma?

Kulcsszavak: a felület definiálása, látszóbeton követelményrendszer,
szemléletváltás

1. ábra   Színházbõvítés látszóbeton homlokzata, Bordeaux



• A DIN 18217 "Betonoberflächen
und Schalhaut" szabvány rögzíti
a betonfelületekre és zsaluhé-
jakra vonatkozó kívánalmakat. 

• A Merkblatt Sichtbeton, DBV-
BDZ, 2004 egy kifejezetten
látszóbetonokkal foglalkozó mû-
szaki elõírás, amely áttekinti a
tervezés-kivitelezés teljes rend-
szerét.

• Rendelkezésre állnak még a
betonok készítésére, vizsgála-
tára, összetételére stb. vonatko-
zó különbözõ hazai és külföldi
(pl. DIN) szabványok, amelyek
azonban nem a látszóbeton
felületek speciális követelmé-
nyeivel foglalkoznak. 

A szabvány-alapú építés és
minõség-ellenõrzés optimális eset-
ben eddig a különféle beton-
szabványokból próbálta kiollózni,
hogy miként is építhetõ és hogyan
kérhetõ számon a minõségi látszó-
beton-készítés. Jó esetben ezek a
szabvány-hivatkozások jelentek
meg a kiviteli vagy tendertervek
elõírásaiban. Csakhogy építhetõ
olyan betonfelület, amely a szab-
ványoknak megfelel, ám nem
tükrözi sem az építtetõi, sem a
tervezõi elvárásokat a felülettel
kapcsolatban. E problémára kísérel
meg választ adni az osztrák
látszóbeton-szabvány és az említett
új német látszóbeton mûszaki
elõírás.

Minõség
Nem szabad elfelejteni: a

látszóbeton-építés magas költségû
és idõigényes feladat. Koncep-
cionális szinten a látszóbeton
felületek alkalmazása melletti
döntés esetén tisztában kell lenni
azzal, hogy ez esetben a tervezés és
a szerkezetépítés ideje, a kivitelezés
költsége megnõ. Mindez nyilván

részben kompenzálható a burkolási
munkák és anyagok elmaradásával,
de a tapasztalat azt mutatja: a
minõségi látszóbeton építés az
építõipar egyik felsõ osztálya.

De szabványosítható-e egyálta-
lán a látszóbeton? Nyilván mûszaki
szempontból mindenképp. De
elmond-e mindent a mûszaki
paraméterek szisztematikus meg-
fogalmazása a tervezõi és építtetõi
szándékról? Ahány kivitelezés,
annyiféle látszóbeton-felület. Ho-
gyan dönthetõ el, hogy egy adott
épület esetében a kivitelezett felület
megfelel-e a tervezõi elképzelé-
seknek? Nyilván a betonfelület
számtalan paramétere számszerû-
síthetõ, elvárásként megfogalmaz-
ható. Ám a produktum megítélése
igen szubjektív, s ez az, ami
nehezen definiálható és szám-
szerûsíthetõ. "Szép"-e az elkészült
betonfelület? "Betonszerû"-e, hogy
színeltérések vannak benne, vagy
ez nem megengedhetõ? Ha meg-
engedhetõ, milyen mértékben?
Jellegzetes-e, hogy látható lég-
pórusok vannak a felületen? S ha
igen, milyen mértékben? Egyáltalán:
a kivitelezett betonfelület megfelel-
e az épület karakterének?

A szubjektivitás számszerûsí-
tésére is kínálkozik lehetõség a
német elõírások segítségével. Ez
alapján létrehozható egy olyan
követelmény-rendszer, amely a
szabványok puszta alkalmazásánál
életszerûbben modellezi a látszó-
beton-készítés komplex folyamatát. 

Rendszerelvûség
A látszóbeton-építés a résztve-

võk összehangolt, precíz és magas
minõségû munkavégzését felté-
telezi. A legnehezebb és legfonto-
sabb feladat a felülettel kapcsolatos
igények és elképzelések megfogal-
mazása, úgy, hogy az lehetõleg ne
technológiailag kötelezõ elõírásként
jelenjen meg a kivitelezõ számára.
Tervezõként vagy építtetõként a
felülettel kapcsolatos igények,
elvárások megfogalmazása a döntõ;
a létrehozásához szükséges techno-
lógiát, módszert a kivitelezõre lehet
bízni. Ezért gyakran kontrapro-
duktív a szabványokon alapuló
technológiai utasítás (pl. receptura

elõírás) a felületek megjelenésével
kapcsolatban, ugyanis lehetséges,
hogy a kívánt felületi minõséget a
kivitelezõ más technológia
alkalmazásával jobban teljesíteni
tudja. A tender vagy kiviteli
dokumentáció elõírása viszont
belekényszerítheti egy adott
technológia alkalmazásába, ami így
rossz végeredményhez vezethet.

A megoldás egy olyan
látszóbeton-követelményrendszer
felállítása, amely a tervezés, a
kivitelezés és a minõség-ellenõrzés
tekintetében fogalmaz meg elvá-
rásokat. A felületi igények
megfogalmazása alapján a tervezett
épületszerkezetek úgynevezett
látszóbeton-osztályokba sorolhatók.
E látszóbeton-osztályok minõségi
kategóriákat jelentenek. Egy látszó-
beton-osztályt számtalan mûszaki
paraméter határoz meg, amely a
betonfelület megjelenésére vonat-
kozik. A minõségi döntés (vagyis a
besorolás) tehát azonnal a mûszaki
paraméterek szigorúsága melletti
döntést is jelenti. A rendszer
alkalmazása nagyfokú szabadságot
biztosít  a látszóbeton felületekkel
kapcsolatos igények megfogal-
mazásában. A felületek elkészítését
a megjelenési igények, illetve a
kötelezõen elkészítendõ mintafelü-
letek alapján, és nem a kivitelezésre
vonatkozó technológiai elõírások
szerint határozza meg. Ez lényeges
különbség, amely a kivitelezõ
számára is nagyobb szabadságot
biztosít a kívánt felületi megjelenés
elkészítésére.

A követelmény-rendszer világo-
san elkülöníti a tervezõi és
kivitelezõi feladatokat is. A
látszóbeton-építés ugyanis ilyen
szemléletû tervezést követel meg,
szinte a koncepcionális fázistól
kezdve. Tisztában kell lenni az
anyag lehetõségeivel és techno-
lógiai követelményeivel ugyanúgy,
mint például egy kõburkolat
esetében. Nem elég tehát ráírni a
kiviteli terveken tátongó üres
felületekre, hogy "látszóbeton".
Kivitelezési oldalról pedig nagyfokú
technológiai fegyelem és munka-
végzés szükséges, ami sajnos egye-
lõre nem százszázalékosan jellemzõ
a hazai építõiparra.
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2. ábra   Deszkazsalus oszlopfelület
Berlinben a Történelmi

Múzeumnál (építész: I.M. Pei)



Talán a legfontosabb tényezõ a
látszóbeton építés sikerében: maga
az építtetõ. A követelményrendszer
egészét szerzõdéses rendszerbe kell
foglalni, világosan rögzíteni kell a
felületekkel kapcsolatos építtetõi és
tervezõi igényeket, azok teljesíté-
sének módját.

Elkötelezett építtetõ nélkül nincs
minõségi látszóbeton-építés. Mivel
a látszóbeton-felületek építése
jelentõs költségtöbblettel jár, így
alkalmazásához deklarált döntés
szükséges. Az építtetõi szándék és
szerzõdéses követelmény-rendszer
hiányában a látszóbeton-építés
legfeljebb a tervezõ szélmalom-
harcává válik. Erre számtalan példa
van, ezen az úton halad pédául a 4-
es metró állomásainak építése is,
ahol a tervezõi szándék szerint
meghatározó lenne a látszóbeton-
felületek megjelenése, ám a tender-
dokumentációból az egyébként
kidolgozott részletes követelmény-
rendszer már kimaradt. A felületek
megjelenése ilyen esetben tehát a
kivitelezõ kedvén és alkupozícióján
múlik.

Összegzés
A minõségi látszóbeton-építés

érdekében érdemes volna a köve-
telményeket szabványban rögzíteni,
a látszóbeton fogalmát definiálni,
akár a német elõírások alapján.
Ennek hiányában az építtetõ-
kivitelezõ egyedi megállapodására
kell hangsúlyt helyezni. Ebben a
megállapodásban kulcsfontosságú
lehet az említett követelmény-

rendszer alaklmazása. Komplex
szemléletmód és a mûszaki elõ-
írások érvényesítése, az igények
konkretizálása nélkül többnyire
"vakolt" vagy "gipszkartonnal takart"
látszóbeton felületekre lehet számí-
tani.

A minõségi látszóbeton-építés-
hez tehát némi szemléletváltásra is
szükség van. Az építtetõi tudatosság
és szándék kérdése döntõ. A

látszóbeton-szempontú tervezés és
a kivitelezés minõsége szintén
meghatározó. A legfontosabb azon-
ban a mindezeknek keretet adó
követelmény-rendszer, amelynek
szerzõdésbe foglalása elengedhe-
tetlen. A beton egy rendkívül
sokoldalú anyag; remélhetõleg a
közeljövõben egyre több megvaló-
sult, minõségi látszóbeton példával
lehet majd találkozni.
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Varga Péter István okleveles építészmérnök 2000-ben
végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki
Karán, majd ugyanitt DLA tanulmányokat folytatott. 2005-
2006-ban posztgraduális képzésen vett részt Nürnbergben
(Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Klasse "Kunst
und Öffentlicher Raum").
A Mobilia Kft.-nél kezdett dolgozni építész-belsõépítész
tervezõként, majd a Palatium Stúdió Kft.-nél. 2006-tól

magántervezõként dolgozik. Munkái között megtalálhatók közintézmények,
társasházak tervei, fõterek rendezési és fejlesztési tervei, utcabútorok, valamint
a látszóbeton-készítési követelményrendszer kidolgozása a 4-es metró terder-
tervéhez.
Rendszeresen részt vesz pályázatokon, kiállít, elõad konferenciákon, publikál
szakmai folyóiratokban és internetes oldalakon. A témával foglalkozó honlapja
a www.latszobeton.hu.

4. ábra   St. Canisius templomnál helyszíni látszóbeton felületek
(Berlin-Charlottenburg, építész: Büttner, Neumann & Braun)

5. ábra   Buszvégállomás Strasbourgban (építész: Zaha Hadid)

3. ábra   St. Canisius templomnál
ankerhelyek kiképzése 

(A homlokzati ornamentika Joan
Walthemath new york-i

képzõmûvész koncepciója alapján
készült.)


