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Az MSZ EN 206:2014, illetve 
MSZ 4798:2015 szabvány a beton 

legalább 50 évre tervezett tartóssága 
érdekében környezeti osztályok 

alkalmazását írja elő.  

A környezeti osztályok feltételeit kielégítő 
beton a tervezési élettartam alatt  

feltehetően tartós lesz,  
és a környezeti hatásokat  

remélhetőleg károsodás nélkül viseli. 
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Az MSZ EN 206:2014 szerint 
előállított beton  

tervezési élettartama  
legalább 50 év 
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A végleges jellegű közúti hidakra  
az MSZ EN 1992-1-1:2010 

(Eurocode 2) szerint  
a tervezési élettartam 100 év 

Ugyancsak 100 év a vízépítési 
műtárgyak tervezési élettartama 
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MSZ EN 1990:2011 szabvány  
1.5.2.8. szakasza szerint  

a tervezési élettartam (design working life)  
az a feltételezett időtartam, melynek során a tartószerkezet  
vagy annak egy része az előirányzott fenntartás mellett,  

de jelentős javítási munkák nélkül,  
a tervezett rendeltetésének megfelelően használható. 

 
Használati élettartam 

A használati élettartam tényleges, tapasztalati érték.  
Valós időtartam, amely alatt a szerkezetbe épített beton megfelelő 

fenntartás mellett, de jelentős javítások nélkül,  
tervezett rendeltetésének megfelelően,  
a környezeti és egyéb hatásokat károsodás nélkül viseli. 

 
 A tartós beton használati élettartama nagyobb,  

vagy legalább akkora, mint a tervezési élettartam. 
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MSZ 4798:2015 szabvány 3.1.1.5. tervezési élettartam (design 
working life) 
Az a feltételezet időtartam, amely alatt egy szerkezet vagy annak 
egy része a tervezett célra használható a számításba vett 
karbantartás mellett, de jelentősebb helyreállítás nélkül (MSZ 
EN 206:2014). 
E szabvány szerint a tervezési élettartam követelmény (előírás), míg 
a használati élettartam tényleges, tapasztalati érték. A beton 
használati élettartama nagyobb, vagy ugyanakkora, mint a tervezési 
élettartam. E szabvány követi az MSZ EN 1990 szabványt, amely a 
tartószerkezetekre öt tervezési élettartam osztályt ad meg: ideiglenes 
tartószerkezetek (10 év), cserélhető tartószerkezeti részek (10-25 év), 
mezőgazdasági és hasonló tartószerkezetek (15-30 év), épületek és 
hasonló építmények tartószerkezetei (50 év), monumentális épületek 
és építmények tartószerkezetei, hidak, útpályaszerkezetek, vízépítési 
műtárgyak és más építőmérnöki szerkezetek (100 év). 
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Ha a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű, vagy a beton tervezési élettartama 
100 év, akkor az ennek megfelelő szerkezeti osztályt, illetve betonfedést kell 
alkalmazni:  
a) ha a tervezési élettartam 50 év és a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű, 
akkor S4;  
b) ha a tervezési élettartam 100 év és a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű, 
akkor S6 szerkezeti osztályt kell (kellene) alkalmazni.  

Tervezési 
élettartam 

Szerkezeti osztály  
valamennyi környezeti osztályban,  

ha a minőségellenőrzés nem  kiemelt szintű 

50 év 

S3 (ha a méretezésből kapott nyomószilárdsági osztály 
két osztállyal nagyobb,  mint a környezeti osztályban 

megkövetelt érték, akkor a legkisebb betonfedés  
5 mm-rel csökkenthető az S4 szerkezeti osztályú 

betonéhoz képest)   

50 év S4 

100 év S6 (a legkisebb betonfedés az S4 szerkezeti osztályú 
betonéhoz képest 10 mm-rel nagyobb) 
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A beton környezeti hatások okozta károsodásának mértékét a 
betonfedés tömörsége és vastagsága is befolyásolja. 
A betonfedés szabványos előírt legkisebb értékeit – az acélbetét 
korrózióját, elvékonyodását, akár elszakadását, a betonon a 
felületi repedéseket, lepattogzásokat, leválásokat, legrosszabb 
esetben a szerkezet tönkremenetelét megelőzendő – a nagy 
javítási költségek megtakarítása érdekében is mindenképpen 
ajánlatos betartani, és távolság tartókkal biztosítani. 
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Az előírt névleges betonfedés (cnom) 
az előírt legkisebb betonfedésnek (cmin) 

a kötelező ráhagyással (∆cdev)  
megnövelt, előírt értéke: 
cnom = cmin + ∆cdev [mm]  

Az előírt névleges betonfedést (cnom) kell  
a statikai számításokban alkalmazni  

és a szerkezeti terveken bejelölni.  
A cmin előírt legkisebb betonfedés az acélbetét tapadása miatt 
szükséges legkisebb betonfedés (cmin,b), a környezeti hatások 
miatt szükséges legkisebb betonfedés (cmin,dur), illetve 10 mm 
közül a nagyobbik érték: 

cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm}  
tehát cnom > cmin ≥ cmin,dur 
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Környezeti osztály 

Környezeti hatások miatt szükséges  
előírt legkisebb betonfedés  
S4 szerkezeti osztályban 

cmin,dur, mm 
Betonacél Feszítőbetét 

X0v(H) 10 10 
XC1 15 25 

XC2, XC3, XV3(H)vz20  25 35 
XC4 30 40 

XD1, XS1, XF1, XA1, XA4(H)fvr, 
XK1(H) 

35 45 

XD2, XS2, XF2, XF2(H), XF3, 
XF3(H), XA2, XA4(H)nat, 

XA5(H)fvr, XV2(H) vz35, XK2(H) 
40 50 

XD3, XS3, XF4, XA3, XA5(H)nat, 
XA6(H)fvr,  XK3(H),  

45 55 

   XK4(H) 50 60 
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A tervezési élettartamot (nem csak a tartószerkezetek készítéséhez 
használt betonok, hanem valamennyi e szabvány szerinti beton 
esetén is) – ha az nem 50 év – külön is fel kell tüntetni a beton 
jelében. 

Példa a beton jelére 

Valamely esőnek és fagynak kitett, olvasztó sózás nélküli, 
agresszív talajvízzel érintkező vasbeton szerkezet C30/37 
nyomószilárdsági osztályú, Dmax = 32 mm legnagyobb 
szemnagyságú adalékanyaggal, képlékeny konzisztenciájú azaz 
420 - 480 mm közötti terülési mértékű, szulfátálló 
portlandcementtel készülő, 100 év tervezési élettartamú 
betonjának a jele: 

C30/37 – XC4, XF1, XA2, XV1(H) – 32 – F3 – CEM I 32,5 N - 
SR 3 – 100 év – MSZ  4798-:2015 
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Ha valamely beton többféle 
környezeti hatásnak van kitéve, 

akkor „azokat a környezeti 
körülményeket, amelyeknek  

(a beton) ki van téve,  
szükséges lehet 

a környezeti osztályok 
kombinációjaként kifejezni.”  

(MSZ EN 206:2014)  



15 Az ábra forrása   
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2004. 
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Verein Deutscher Zementwerke, Zement Merkblatt B 9: Bild 1: Beispiele für 
mehrere, gleichzeitig zutreffende Expositionsklassen an einem Wohnhaus 
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Verein Deutscher Zementwerke, Zement Merkblatt B 9: Bild 2: Beispiele für 
mehrere, gleichzeitig zutreffende Expositionsklassen im Ingenieurbau 

Feuchtigkeitsklasse WS: 
„Feucht + Alkalizufuhr 
von außen + starke 
dynamische Beanspru-
chung“  DAfStb Alkali-
Richtlinie, 2007.   

WS: FGSV 
Forschungs-
ges. f. Stra-
ßen- u. Ver-
kehrswesen: 
TL Beton-Stb 
07, 2007. 
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Bundesamt für Strassen: Richtlinie. Projektierung und Ausführung 
von Kunstbauten der Nationalstrassen. ASTRA Bern, 2005. 
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http://www.vigier-beton-seeland-
jura.ch/fileadmin/media/vigier-
beton-seeland-
jura/Vigier_Seeland_Jura_PL14.pdf 
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Ha a betont több féle környezeti hatás éri, akkor 
olyan betont kell tervezni és készíteni, amelynek 
összetétele és tulajdonságai a szóban forgó, 
társított környezeti osztályok mindegyikének 
követelményét kielégíti.  
Ha a környezeti hatások egyike fagy, illetve fagy 
és olvasztósó hatás, és a beton légbuborékképző 
adalékszerrel készül, akkor a friss beton átlagos 
levegőtartalma a fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósóálló beton előírt összes 
levegőtartalmának (légpórus + légbuborékképző 
adalékszerrel bevitt légbuborék) feleljen meg.  



22 

Példa a környezeti 
osztályok társítására 

(kombinációjára) 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-
tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz- 

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 

átlagos 
összes 
levegő-

tartalma, 
térfogat% 

Környezeti osztály 
 

XC4 – XF1 – XA2 – XV1(H) környezeti osztályú vasbeton támfal betonja 
XC4 C30/37 300 0,50 max. 1,5 
XF1 C30/37 300 0,55 max. 1,5 
XA2 C30/37 320 0,50 max. 1,5 

XV1(H) C25/30 300 0,60 max. 2,0 
XC4 – XF1 – XA2 – 

XV1(H)  
C30/37 320 0,50 max. 1,5 

XC4 – XK3(H) környezeti osztályú, 32 mm legnagyobb szemnagyságú 
adalékanyaggal készített pályaburkolati beton  

XF4 C30/37 340 0,45 4 – 8  
XK3(H) C40/50 350 0,40 max. 1,5   

XF4 – XK3(H) C40/50 350 0,40 4 – 8  



A beton  mértékadó nyomószilárdsági osztálya  
két körülménytől függ: 

1.Erőtani számítás eredményétől 
2.Szerkezet környezeti osztályától 

Az MSZ 4798:2015 szabvány szerint az erőtani 
számítás szerint szükséges nyomószilárdsági 
osztály és a környezeti feltételek szerint 
szükséges legkisebb nyomószilárdsági osztály 
közül általában a nagyobb nyomószilárdsági 
osztályt kell mértékadónak tekinteni.  
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Ennek értelmében, ha az erőtani számítás szerint 
szükséges nyomószilárdsági osztály nagyobb, 
mint a környezeti feltételek szerint szükséges 
legkisebb nyomószilárdsági osztály, akkor az 
erőtani számítás szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztály a mértékadó. 
Ha az erőtani számítás szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztály kisebb, mint a 
környezeti feltételek szerint szükséges legkisebb 
nyomószilárdsági osztály, akkor a mértékadó 
nyomószilárdsági osztály kiválasztása 
tekintetében két eset lehetséges: 
 24 



1. ha az adott építmény esetén felelősséggel nem bizonyított, 
hogy az erőtani számítás szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztály a környezeti hatásoknak 
ellenálló beton készítéséhez elegendő, akkor a környezeti 
feltételek szerint szükséges legkisebb nyomószilárdsági 
osztályt kell mértékadónak tekinteni;  

2. ha az adott építmény esetén felelősséggel és írásban 
bizonyítják, hogy az erőtani számítás szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztály a környezeti hatásoknak – a 
tervezési élettartam alatt – ellenálló beton készítéséhez 
elegendő, akkor az erőtani számítás szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztályt lehet mértékadónak tekinteni. 
Ennek az esetnek jellegzetes példáját adhatja a CEM III 
jelű kohósalakcement alkalmazása. 
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A CEM III/A kohósalakcement utószilárdulása 90 napos 
korig a 28 napos nyomószilárdságnak általában a 30-40 %-
át, a CEM III/B kohósalakcementé pedig a 20-25 %-át teszi 
ki. Ezért feltételezhető, hogy a CEM III 
kohósalakcementtel gondosan készített és utókezelt beton 
nyomószilárdsági osztálya 90 napos korra eléri a 
környezeti feltételek alapján az MSZ 4798-1:2004 
szabványban ajánlott legkisebb nyomószilárdsági osztályt. 
Nem kizárt tehát, hogy bizonyítható: CEM III 
kohósalakcement alkalmazása esetén az erőtani számítás 
eredménye alapján megállapított szükséges – a környezeti 
osztály nyomószilárdsági követelményénél kisebb – 28 
napos korra vonatkozó nyomószilárdsági osztály elegendő 
a környezeti hatásoknak a tervezési élettartam alatt 
ellenálló beton készítéséhez.    
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Cementek szilárdulási folyamata (Rendchen, K.: Hüttensandhaltiger Zement.  

Verlag Bau+Technik. Düsseldorf, 2002.) 
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Így a beton, vasbeton, feszített 
vasbeton szerkezetek építéséhez 

használt  betonkeverékeknek 
rendeltetésük szerint 

 illeszkedniük kell a 
környezeti hatásokat leíró  
környezeti osztályokhoz  
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ami azt jelenti,  
hogy összetételük meg kell feleljen az  

xmax,  cmin,  fck,cyl /fck,cube,min, Vlevegő 
határértékeknek  

és egyéb célirányos követelményeknek. 
 

Az MSZ 4798:2015 szabvány szerint  
a környezeti osztályokhoz tartozó összetételi 

határértékek és egyéb követelmények 
előírások.   
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A környezeti osztályok feltételei és követelményei 
függetlenek attól, hogy a szerkezeti elemre kerül-e 
szigetelés vagy bevonat (védőréteg), vagy nem kerül.  
Vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek esetén az 
acélbetétek korrózió elleni védelme érdekében a környezeti 
hatások miatt szükséges előírt legkisebb betonfedést 
(cmin,dur) is be kell tartani. 
A legkisebb szilárdsági osztályok adott víz-cement tényező 
és 32,5 szilárdsági osztályú cementekkel készített betonok 
szilárdsági osztályai közötti összefüggésből származnak, 
ugyanakkor, ha CEM 42,5 vagy CEM 52,5 jelű cementtel 
készül a beton a környezeti osztályok táblázatainak értékeit 
akkor is alkalmazni kell, és akkor sem szabad a víz-cement 
tényezőt az F1. és NAD F1. táblázatban megengedett érték 
fölé emelni.  
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Az építési célnak — beleértve a tartósságot is — 
csak a kellően bedolgozott, megkövetelt tömörségű, 
zárványmentes beton felel meg, ezért a bedolgozott 

friss beton levegőtartalmát korlátozni kell. 
1,0 térfogat% légpórus-tartalom növekedés  

4-5 % nyomószilárdság csökkenést okoz. 

Megjegyzendő, hogy az apró légbuborékok, például  
a „hatékony légbuborékok”, amelyek átmérője  

0,01-0,30 mm, kevésbé rontják  
a nyomószilárdságot, mint a nagyobb méretűek, 

amelyek kevésbé állékonyak.  
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Minden +1,0 térfogat% levegőtartalom  
4-5 % nyomószilárdság csökkenést okoz 
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Beton A friss beton ajánlott 
levegőtartalma 

Általában  legfeljebb 2,0 térf.% 

Vízzáró beton legfeljebb 1,0 térf.% 

Kopásálló zúzottkőbeton legfeljebb 2,5 térf.% 

Légbuborékképző adalékszerrel készített 
fagyálló beton 
XF2│+Cl , XF3─ ‒Cl, XF4─ +Cl  

Összes levegőtartalom  
(légpórus  + légbuborék)  

a kötőanyagpépben,  
legalább (15 – 18) térfogat% 

Légbuborékképző 
adalékszer nélküli 
fagyálló beton 

XF1│‒Cl legfeljebb 1,5 térf.% 

XF2(H)│+Cl ,  
XF3(H) ─ ‒Cl ,  
XF4(H) ─+Cl  

legfeljebb 1,0 térf.% 

Bontott adalékanyagú újrahasznosított 
beton, általában 

25%-kal nagyobb, mint 
kavicsbeton esetén 

Az elmúlt 8 évben (2006 – 2014) számításba vett levegőtartalom 
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Beton A friss beton ajánlott 
levegőtartalma 

XA1 környezeti osztály legfeljebb 2,00 térf.% 
XA2, XA4(H)   
környezeti osztály legfeljebb 1,75 térf.% 

XA3, XA5(H) környezeti 
osztály legfeljebb 1,50 térf.% 

XA6(H) környezeti osztály legfeljebb 1,25 térf.% 

Az elmúlt 8 évben (2006 – 2014) számításba vett levegőtartalom, 
kivéve az XA4(H) – XA6(H) környezeti osztályokra vonatkozókat, 
amely környezeti osztályok a 2013. december 3-án benyújtott 
szabványmódosítási (MSZ 4798-1:2004) javaslatban még nem 
szerepeltek  
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A beton konzisztencia osztálya 
Roskadási osztály ‒ S1  S2, S3  S4, S5  
Tömörítési osztály C1 C2 C3 C4 

Terülési osztály F1 F2   F3 F4, F5, F6 

(Régi elnevezés) (Földnedves) 
(Kissé 

képlékeny) 
(Képlékeny) (Folyós) 

A beton 
nyomószilárdsági 

osztálya 
Friss beton tervezett átlagos levegőtartalma, legfeljebb, térfogat%  

C8/10 5,0 4,0 3,0 2,0 
C12/15 4,0 3,0 2,0 1,5 
C16/20 3,5 2,5 1,5 1,0 
C20/25 3,0 2,0 1,0 1,0 
C25/30 2,0 1,5 1,0 1,0 
C30/37 1,5 1,0 1,0 1,0 

C35/45 – C100-115 1,0 1,0 1,0 1,0 

MSZ 4798:2015 szabvány NAD F2. táblázat: A légbuborékképző 
adalékszer nélkül készített friss beton tervezett levegőtartalma a 
nyomószilárdsági osztály és a konzisztencia osztály függvényében  
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A légbuborékképző adalékszer nélkül készített friss 
beton tervezett levegőtartalma a nyomószilárdsági 
osztály és a konzisztencia osztály függvényében az  
MSZ 4798:2015 szabvány NAD F2. táblázat szerinti 
legyen. 
A légbuborékképző adalékszerrel készített fagyálló, 
illetve fagy- és olvasztósó-álló friss beton (XF2, XF3, 
XF4 környezeti osztály) esetén a képzett (bevitt) 
levegőtartalmat (légbuborék-tartalmat) – a 
bennmaradt levegőtartalmon felül – az adalékanyag 
legnagyobb szemnagysága függvényében kell 
megválasztani (MSZ 4798:2015 szabvány NAD F3. 
táblázata). 
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Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 

Legnagyobb szemnagyság  
mm 

Friss beton összes levegőtartalma (légpórus + 
légbuborékképző adalékszerrel bevitt 

légbuborék), térfogat% 
8 és 12 4,0 – 6,0  6,0 – 10,0 

16 3,0 – 5,0  4,5 – 8,5  
24 és 32 2,5 – 5,0  4,0 – 8,0 

63 2,0 – 4,0 3,0 – 7,0 
Kötőanyagpép összes levegőtartalma  

(légpórus + légbuborékképző adalékszerrel 
bevitt légbuborék), legalább, térfogat% 

15,0 18,0 

MSZ 4798:2015 szabvány NAD F3. táblázat: A légbuborékképző adalékszerrel 
készített friss beton előírt összes levegőtartalma (légpórus + légbuborék) a 
környezeti osztály és az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának a 
függvényében 
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• A friss beton tervezett levegőtartalma 
(légpórustartalma) feszített vasbeton esetén az előző 
táblázatban szereplő értékeknél 20%-kal kisebb. Ha a 
feszített vasbeton 100 év tervezési élettartamú, akkor a 
friss beton tervezett levegőtartalma a táblázatban 
szereplő értéknél 30%-kal kisebb. 
• Zúzottkőbeton esetén, és ha a beton újrahasznosított 
adalékanyaggal készül, akkor a friss beton tervezett 
levegőtartalma a kavicsbeton levegőtartalmához képest 
25%-kal nagyobb.  
• 100 év tervezési élettartamú beton esetén a friss 
betonban megengedett bennmaradt átlagos 
levegőtartalom (légpórustartalom) az előző 
táblázatban szereplő értéknél 20%-kal kisebb.  
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A beton különböző tulajdonságainak javítására 
(kivérzés csökkentése, konzisztencia beállítása, 
szivattyúzhatóság és bedolgozhatóság javítása stb.) 
nemcsak az XF2 – XF4, hanem a többi a környezeti 
osztályokban is alkalmazható légbuborékképző 
adalékszer. Ebben az esetben az így tervezett 
levegőtartalom értékét kell használni az MSZ 4798:2015 
szabvány NAD F2. táblázatának követelményei helyett. 
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A friss beton 
levegőtartalmának 

mérésével és számításával 
a testsűrűségmérés 

eredményéből 
részletesebben külön 

fejezetben foglalkozunk: 
 

http://www.betonopus.hu/ 
szakmernoki/ 

gondolatok-a-betonrol/ 
levegotartalom.pdf  

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/gondolatok-a-betonrol/levegotartalom.pdf
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Az új európai betonszabvány eredetileg hat környezeti osztályt 
tartalmaz, az MSZ 4798:2015 ezeken kívül még továbbiakkal 
is számol: 

1.  Nincs korróziós kockázat; 
2.  Karbonátosodás okozta korrózió; 
3.  Nem tengervízből származó kloridok korróziós hatása; 
4.  Tengervízből származó kloridok hatása; 
5.  Fagyás/olvadás okozta korrózió (LP nélkül); 
6. Talajvíz és talaj okozta korrózió; 
7.  Egyéb kémiai okozta korrózió; 
8.  Koptatóhatás okozta károsodás; 
9.  Igénybevétel víznyomás hatására 
 
MSZ 4798:2015 szabvány szerint a környezeti osztályok F1. és 
NAD F1. táblázatában szereplő adatok előírások. 
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Csak beton Környezeti hatásoknak 
nem ellenálló beton 

XN(H), X0b(H) 

Csak vasalt beton betonja X0v(H) 

Csak vasbeton és feszített 
vasbeton betonja Karbonátosodás XC1 – XC4 

Beton, vasbeton és feszített 
vasbeton betonjára 
egyaránt vonatkozó 
környezeti osztályok 

Kloridoknak (nem 
jégolvasztó) kitett beton 

XD1 – XD3 
XS1 –XS3 

Fagyálló beton 

XF1 lbk. nélkül  
XF2 – XF4 lb-képzővel 

XF2(H) lbk. nélkül  
XF3(H) lbk. Nélkül 
XF4(H) lbk. nélkül 

Korróziónak kitett beton XA1 – XA3 
XA4(H) – XA5(H) 

Kopásálló beton XK1(H) – XK5(H) 

Vízzáró beton XV1(H) – XV3(H) 

Környezeti osztályok kiterjesztése 
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http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/ 
/kornyezeti-osztalyok-tablazata-1-oldalas.pdf 
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Az MSZ EN 206:2014 szabvány környezeti 
osztályainak feltételéből következik, hogy 
vasbetont C20/25 nyomószilárdsági osztályúnál 
gyengébb betonból nem szabad készíteni. 
Előfeszített vasbeton szerkezetek készítéséhez az 
MSZ EN 13369:2013 szabvány szerint legalább 
C30/37 nyomószilárdsági osztályú betont kell 
alkalmazni. 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-

szilárdsági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss beton 
tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfogat%  

Környezeti hatásoknak ellen nem álló, azoknak ki nem tett beton szerkezetek betonja 

Környezeti hatásoknak  
(nedvesség, karbonátosodás, 
kloridhatás, fagyás/olvadás, 
kémiai korrózió, koptatóhatás 
vagy víznyomás) nem ellenálló 
beton 
Megjegyzés: Vasalatlan beton 
esetén a karbonátosodás nem 
káros. 

XN(H) C8/10 165   0,90  2,0 – 5,0   
A beton szilárdsági szempontból alárendelt jelentőségű 

Például: Aljzatbeton, beton alapréteg, cement-stabilizáció 
X0b(H) C12/15 230 0,75 1,5 – 4,0 

Például: Vasalatlan alapbeton, kitöltő és kiegyenlítő beton, 
üreges födémbéléstest, üreges válaszfallap, üreges zsaluzóelem, 
kétrétegű járdalap hátbetonja, kétrétegű útburkolóelem 
hátbetonja, üreges pince-falazóelem, belső főfali üreges főfal-
falazóelem, belső főfali tömör főfal-falazóelem 

Környezeti hatásoknak ellen nem álló, azoknak ki nem tett gyengén vasalt szerkezetek betonja 

Környezeti hatásoknak nem 
ellenálló, legfeljebb 35% relatív 
páratartalmú vagy levegőtől 
elzárt, száraz helyen lévő 
gyengén vasalt beton 

X0v(H) C16/20 * 250  0,70  1,0 – 3,5   
* Megjegyzés: 

Az MSZ EN 206 és MSZ 4798 szabvány szerint C20/25 
nyomószilárdsági osztályúnál gyengébb betonból vasbetont 

készíteni nem szabad. 
Például: Gyengén vasalt alapbeton 
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Az X0 környezeti osztályt az osztrákok is megbontották: 
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Karbonátosodásnak ellenálló vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 
Száraz vagy tartósan nedves 
helyen, állandóan víz alatt 

XC1 C20/25 260 0,65 1,0 – 3,0 
Például: Belső pillér, belső födém  

Nedves, ritkán száraz helyen 
XC2 C25/30 280 0,60 1,0 – 2,0   

Például: Épületalap, támfalalap, mélyalap, kiegyenlítő 
lemez 

Mérsékelten nedves helyen, 
nagy relatív páratartalmú  
épületben vagy a szabadban, 
esőtől védett helyen  

XC3 C30/37 280 0,55 1,0 – 1,5   

Például: Fürdőépület szerkezete 

Váltakozva nedves és száraz, 
víznek kitett helyen 

XC4 C30/37 300 0,50 1,0 – 1,5 
Például: Szárnyfal, pincefal, fúrt cölöp, cölöp-fejgerenda 

 
 
 

Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 

tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfo-
gat%  



50 

Az acélbetét korróziójának három 
alapvető környezeti feltétele van: 

a.) nedvesség jelenléte 
b.) oxigénnek az acélbetéthez jutása 
c.) a beton lúgosságának megszűnése 

Ezek kialakulását a betonfedés 
tömörsége és vastagsága befolyásolja. 

A lúgosság a cementkő szabad kalcium-
hidroxid (ásványtani neve: portlandit) 

tartalmának tudható be.  



51 

Minden cement tartalmaz a cement többi oxidos 
összetevőjéhez nem kapcsolódó ún. szabad kalcium-
hidroxidot (ásványtani neve: portlandit). Ha a beton 
felületi tartományában ez a szabad kalcium-hidroxid 
karbonátosodik, akkor a karbonátosodott részen a 
beton is elveszti korábbi lúgos kémhatását.  

A szabad kalcium-hidroxidot nem szerencsés „szabad 
mésznek” nevezni, mert akkor könnyen 
összetéveszthető a cementben, illetve a betonban 
ugyancsak lekötetlenül, esetenként jelen lévő aktív, 
szabad kalcium-oxiddal.  Ez a cement káros 
szennyezője, mert a megszilárdult betonban vagy 
habarcsban beoltódva, a keletkező nagyobb térfogatú 
kalcium-hidroxid a betont vagy habarcsot szétrepeszti.   



52 

A cementkő, illetve a szilárd beton szabad 
kalcium-hidroxid tartalma a levegő szén-
dioxidjának (CO2) felvételével, víz kiválása és 
lúgos kémhatásának (pH > 7) fokozatos 
elvesztése közben, lassan mészkővé alakul 
vissza (karbonátosodik): 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

A kialakult mészkő már nem lúgos, hanem 
semleges (pH ~ 7) kémhatású. 
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Karbonátosodás mélysége  az idő és a nyomószilárdsági osztály függvényében.  
Forrás: http://www.fh.campuswien.ac.at/bau@home/bausanierung/daten/4_5_3.htm 
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Karbonátosodási mélység (mm) 
a nyomószilárdsági osztály (DIN 
1045:1988) és az idő (év) 
függvényében 
 
B 15 ~ C12/15 
B 25 ~ C16/20 
B 35 ~ C25/30 
B 45 ~ C35/45  
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A cementkőben lévő szabad kalcium-hidroxid 
karbonátosodása beton esetén hasznos, szilárdság 
növelő, porozitás csökkentő körülmény. Ezzel 
szemben vasbeton és feszített vasbeton esetén a 
karbonátosodás kifejezetten kedvezőtlen jelenség, 
mert a folyamat előre haladtával a 
karbonátosodott felületi betonréteg lassan eléri az 
acélbetétet, és az acélbetét a lúgos környezet 
megszűntével korrodálni kezdhet. Ezért igen 
fontos a betonfedés vastagságának a vasbeton, 
illetve feszített vasbeton környezeti osztálya 
szerinti, megfelelő megválasztása. 
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A korrodált acélbetét lefeszíti a betonfedést. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A karbonátosodás előrehaladásának ütemét 
vastagabb betonfedéssel és tömörebb beton 
készítésével lehet késleltetni. 



57 

A beton friss törésfelületét alkoholos fenolftalein oldattal 
ecsetelve a karbonátosodott betonréteg megtartja eredeti 
színét, a lúgos, mintegy 8,3 pH értéknél bázikusabb része 
(tehát a beton nem karbonátosodott része) lila színűre 
változik.  
 

 
 
 
 
 
 
Ezután megmérjük a színét nem változató réteg 
vastagságát (karbonátosodás mélységét), és összevetve a 
betonfedés vastagságával következtetünk a betonacél 
veszélyeztetettségére. 
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Forrás: http://www.chempage.de/lexi/phenolphthalein.htm 
A beton friss törésfelületét alkoholos fenolftalein oldattal ecseteljük.  
Az oldat hatására a beton törésfelületének nem-karbonátosodott, azaz lúgos 
kémhatású, mintegy 8,3 pH értéknél (nagyobb) bázikusabb része lila 
(kárminvörös) színűre változik. A beton felszínéhez közeli, színét nem 
változtató része karbonátosodott, és ebből a karbonátosodás mélysége 
megállapítható. 

Színátváltozás: lúgos kémhatás (pH > 8,3)  
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A karbonátosodás elérte az acélbetétet 
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Az alkoholos fenolftalein oldatnál 
megbízhatóbb módon lehet a 
karbonátosodási mélységet alkoholban 
oldott timolftaleinnel kimutatni, mert az 
érzékenyebben jelzi a kémhatás 
megváltozását.   
Lúgos oldatban, ha a pH =10,5 vagy annál 
nagyobb, az alkoholos timolftalein oldat 
kék színű. A beecsetelt betonfelületen a 
timolftalein oldat már akkor szinét 
változtatja, ha a pH értéke 9,3 alá csökken.  



61 Sav-bázis indikátorok színátcsapása (Ebbing: General Chemistry, 1987) 

Fenolftalein 
 
Timolftalein 

10-8,3 - 10-10,0 

10-9,3 - 10-10,5 
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pH =  hidrogénion-koncentráció (aH) negatív logaritmusa, azaz:  
pH = –log aH 

     

A hidrogénion-koncentráció (aH) lényegében egy liter (dm3) vizes 
híg oldatban lévő hidrogénionok mol-ban kifejezett mennyisége. 
Semleges kémhatású vízben aH = 10-7 mol/dm3, savanyú oldatban 
ennél nagyobb (például aH = 10-4 mol/dm3), lúgos oldatban 
kisebb (például aH = 10-12 mol/dm3).  

     

Koncentráció alatt összetételi arányt, jelen esetben 
anyagmennyiség-koncentrációt, azaz térfogategységnyi (dm3) 
vizes oldatban lévő moláris tömegű oldott hidrogénion mólokban 
kifejezett kémiai anyagmennyiséget kell érteni. 

     

A mol az atomok, atomcsoportok és ionok azon mennyiségét 
jelöli, amelyek ugyanannyi részecskét tartalmaznak,  
mint 12 g 12C-szénizotóp.  
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Közbevetőleg megjegyzendő, hogy a legújabb hazai 
kutatások szerint (Kocsányiné dr. Kopecskó Katalin, 2003.) 
a szilárd beton, illetve a cementkő a karbonátosodott 
zónában nem köti meg a téli jégmentesítéshez használt, 
beszivárgott olvasztósó kloridionjait. 
A meg nem kötött, kristályosodó klorid egyrészt repeszti a 
betont, másrészt nedvszívó hatásánál fogva növeli annak 
víztartalmát, és megtámadja a betonacélt. (Ez utóbbi 
miatt nem szabad vasbeton készítéshez kloridtartalmú 
adalékszert alkalmazni.) 
Ha a kloridionokat a cementkő megköti, akkor nehezen 
oldódó Friedel-só (3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O) keletkezik, 
és csak a maradék szabad kloridion-tartalom okoz 
korróziót.  
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 

tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfogat

%  

Tengervízből származó kloridoknak ellenálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Magyarországon épülő szerkezetek esetén általában nem alkalmazott környezeti osztály 
Sós tengeri levegővel 
érintkező,de tengervízzel 
közvetlenül nem érintkező 
korrózióálló beton 

XS1 C30/37 300 0,50 max. 2,0   

Például: Tengerparton vagy annak közelében lévő 
szerkezetek 

Állandóan tengervízben lévő 
korrózióálló beton 

XS2 C35/45 320 0,45 max. 2,0   
Például: Tengervízben épült szerkezetek  

Árapállyal, tengervíz 
felcsapódással vagy 
permettel érintkező 
korrózióálló beton  

XS3 C35/45 340 0,45 max. 2,0   

Például: Tengervízben épült szerkezetek, tengeri 
rakpartok fala 
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Nem tengervízből származó kloridoknak ellenálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Mérsékelten nedves helyen, 
levegőből származó kloridoknak 
kitett, de jégolvasztó sóknak ki 
nem tett, korrózióálló beton 

XD1 C30/37 300 0,55 1,0 – 1,5   

Például: Vegyipari üzemek környezetében, a szabadban lévő 
szerkezetek   

Nedves, ritkán száraz helyen, 
vízben lévő kloridoknak kitett, 
de jégolvasztó sóknak ki nem 
tett, korrózióálló beton 

XD2 C35/45 320 0,50 1,0   

Például: Alépítmény, szárnyfal, kloridtartalmú talajvízzel vagy 
ipari vízzel érintkező építmény, medence, úszómedence 

Váltakozva nedves és száraz 
helyen, jégolvasztó kloridok 
permetének kitett korrózióálló 
beton  

XD3 C35/45 320 0,45 1,0 
E szabvány szerint a fagy/olvadási ciklusoknak és jégolvasztó 
sóknak  kitett betonokat az XD3 környezeti osztály helyett az  

XF4 környezeti osztályba kell sorolni. 
Például: Hídelemek, járdák, parkolóházak és garázsok 
burkolata  

 
 
 
 

Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 
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nyomó-
szilárd-
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legfeljebb 
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beton 
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átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfo-
gat%  
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KLORIDION-TARTALOM OKOZTA ACÉL- ÉS BETONKORRÓZIÓ  
A beton lúgos kémhatású, nem karbonátosodott tartományában a cementkő a 
kloridionok egy részét megkötheti, de a lúgos kémhatású, nem karbonátosodott 
betonba ágyazott betonacél is korrodálhat, ha a cementkő nem köti le az összes 
kloridiont (Kopecskó – Balázs 2006, 2008).  
A megkötött kloridion mennyisége elsősorban a cement C3A-tartalmától függ.  
A szulfátálló portlandcementeknek kicsi a C3A-tartalma, ezért azok a legkevésbé sem 
alkalmasak a klorid-károsodás megelőzésére. Előnyös ezzel szemben a CEM III típusú 
kohósalakcementek alkalmazása, mert az ezekkel készített, jól utókezelt betonok tömör 
szövetszerkezete csökkenti a kloridionok behatolási mélységét. 
A meg nem kötött, kristályosodó kloridok fokozzák a beton fagykárosodását,  
a kristályosodó kloridok egyrészt repesztik a betont, másrészt nedvszívó hatásuknál 
fogva növelik annak víztartalmát, a sózott beton (például útbeton) a következő telet 
már nagyobb víztartalommal kezdi meg, mint az előzőt, és a kloridok végül 
megtámadják a betonacélt. 
A betonacél korróziója elektrokémiai folyamat. A nedves környezetben lévő betonacél 
egyik pontján, az anódon az acél oldódik és pozitív töltésű vasionokat ad le az oldatba, 
addig az acél másik pontján, a katódon negatív töltésű hidroxilionok képződnek,  
és áramkör alakul ki. Ezt mikroelemnek nevezik, mert víz esetén a katód közvetlenül 
az anód mellett alakul ki. Az anódos acéloldódás lyukkorrózióval jár. Ha a vízben 
kloridionok is vannak, a katód akár több méterre is lehet az anódtól.    
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68 A betonacél lúgos környezetben (meszes víz) nem korrodál. 
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A sósav a negatív normálpotenciálú fémeket hidrogénfejlődés 
közben feloldja és kloridokká alakítja át, a pozitív 
normálpotenciálú fémekkel (pl.: réz) nem lép reakcióba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2·HCl + Fe = FeCl2 + H2 

 
A betonacél savas környezetben (sósav oldat) korrodál. 
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Meszes vízben                                                           HCl 
oldatban 

 
 
 
teljesen 
 ép                                                                    korrodált                                                                         
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A téli síkosság mentesítéshez használt kloridok közül a nátrium-klorid  
a legjelentősebb, de számítani kell a hidegebb időben, illetve a növények védelme 
érdekében használt kalcium-klorid, kálium-klorid, vagy az ezeknél károsabb 
magnézium-kloridos oldat hatására is.  
A magnézium-kloridos olvasztósó-oldat alkalmazása azért veszélyes a betonra, mert a 
betonba beszivárgó magnézium-klorid oldat Mg2+ ionja és a betonban lévő szabad 
mészhidrát Ca2+ ionja között cserebomlási reakció játszódik le, amely a cementkő 
oldódását okozza:  
MgCl2 + Ca(OH)2 = CaCl2 + Mg(OH)2   
A magnézium és kalcium cserebomlása során a cementkőben csökken a kalcium-
hidroxid fázis mennyisége, helyette jól oldódó kalcium-klorid és vízben gyakorlatilag 
oldhatatlan, de kimosódó magnézium-hidroxid keletkezik, és a beton tönkremehet.   
Kloridok ipari létesítményekben is előfordulnak, érintkeznek például az ivóvíz ellátás és 
az uszodák műtárgyaival is.  
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a PVC (például szőnyeg, redőny, vagy más 
tárgy) égésekor hidrogén-klorid-tartalmú gázok keletkeznek, amelyek a tűzoltó vízzel 
érintkezve sósav-oldattá alakulnak. A sósav-oldat oldja a betont és a beton 
mésztartalmú alkotóival kalcium-kloridot képez.  
A klorid-károsodás veszélye csökken, ha a betonfedés betonacél esetén legalább  
40 mm, feszített vasbeton esetén legalább 50 mm, ha a víz-cement tényező legfeljebb 
0,45, ha a fiatal betont sokáig nedvesen tartják, ha a betont csak több hónapos korában 
éri először kloridion, ha a beton repedésmentes.  
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AZ MSZ 4798:2015 betonszabvány  
15. táblázata 

A beton alkalmazása Kloridtartalom-
osztály a) 

A beton megengedett 
legnagyobb  
Cl--tartalma  

a cement-tartalom 
tömegszázalékában b) 

Nem tartalmaz acélbetétet vagy  
más beágyazott fémet, kivéve  
a korrózióálló emelőfüleket 

Cl 1,0 1,0% 

Acélbetétet vagy más beágyazott fémet 
tartalmaz 

Cl 0,20 0,20% 
Cl 0,40 c) 0,40% c) 

Feszített acélbetétet tartalmaz Cl 0,10 0,10% 
Cl 0,20 c) 0,20% c) 

a) Különleges betonfelhasználás esetén az alkalmazott osztály függ a   beton 
felhasználási helyén érvényes   utasításoktól. 
b) Ha II típusú kiegészítőanyagot alkalmazunk, és ezt beszámítjuk a 
cementtartalomba, akkor a cement + teljes mennyiségű kiegészítőanyag 
tömegszázalékában kifejezett kloridion az a klorid-tartalom, amelyet számításba 
kell venni.   
c)  Kizárólag nedvességtől elzárt térben lévő szerkezetek esetén szabad megengedni.  
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Felfagyott útbeton 
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Friss falazat téli szétfagyása 
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Környezeti 
osztály 

Olvasztósó 
hatás  

éri a betont 

A beton 
felülete 

Légbuborék-
képző szerrel 
készül a beton 

XF1 Nem Függőleges Nem 
XF2 Igen Függőleges Igen 
XF3 Nem Vízszintes Igen 
XF4 Igen Vízszintes Igen 

XF2(H) Igen Függőleges Nem 

XF3(H) Nem Vízszintes Nem 

XF4(H) Igen Vízszintes Nem 

Fagyálló, ill. fagy- és olvasztósó-álló betonok környezeti osztályai 

Az 5%-nál meredekebb felület függőlegesnek,  
a legfeljebb 5%-os lejtésű felület vízszintesnek számit. 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 

tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfo-
gat%  

Függőleges és 5%-nál meredekebb felületű fagyálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Függőleges és 5%-nál 
meredekebb felületű, 
mérsékelt víztelítettségű, 
esőnek és fagynak kitett, 
olvasztó sózás  
nélküli fagyálló beton 

XF1 C30/37 300 0,55 1,0 – 1,5   

Légbuborékképző adalékszer nélkül készül a beton. 
 

Például: Monolit és előregyártott szerkezetek 
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MSZ 4798-1:2004: Magyarországon XF2 – XF4 környezeti 
osztályú betonokat légbuborékképzőszer nélkül készíteni nem 
szabad. Ez a felfogás az MSZ 4798:2015 szabvány bevezetésével 
megváltozik.  
MSZ EN 206:2014: „Ha a betonban nincs mesterséges 
légbuborék, akkor a beton teljesítményét megfelelő módszerrel 
meg kell vizsgálni olyan betonnal összehasonlítva, amelyre az 
adott környezeti osztály esetén a fagyás/olvadás állóságot 
bebizonyították.” 
DIN 1045-2:2001 (az EN 206-1:2000 szabvány német nemzeti 
alkalmazási dokumentuma) a fagy- és olvasztósó-álló beton 
egyik változataként a  légbuborékképzőszer nélkül készülő 
betonra külön XF2 és XF3 környezeti osztályt is megad.  
A légbuborékképzőszer nélkül készülő betonok XF2(H), 
XF3(H), XF4(H) környezeti osztályait szerkezeti (nem út- és 
repülőtéri szerkezeti) betonok esetén már az MSZ 4798:2015 
szabvány szerint is alkalmazhatjuk.  
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 
előírt 

átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfo-
gat%  

Függőleges és 5%-nál meredekebb felületű fagyálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Függőleges és 5%-nál 
meredekebb felületű, mérsékelt 
víztelítettségű, fagynak és 
jégolvasztó sók permetének 
kitett fagyálló beton 

XF2 C25/30 300 0,55 
Lásd  

a NAD F3. 
táblázatot  

Légbuborékképző adalékszerrel készül a beton.  
A légbuborékképző adalékszerrel készített friss beton átlagos, 

összes levegőtartalmának (légpórus + légbuborékképző 
adalékszerrel bevitt légbuborék) értéke az adalékanyag 

legnagyobb szemnagyságának a függvényében a NAD F3. 
táblázat szerinti határértékek közé essék. 

Példa: Út- és nem teherhordó hídépítési szerkezetek 
Függőleges és 5%-nál 
meredekebb felületű, mérsékelt 
víztelítettségű, fagynak és 
jégolvasztó sók permetének 
kitett fagyálló beton 

XF2(H) C35/45 320 0,50 1,0   
Légbuborékképző adalékszer nélkül készül a beton. 

Például: Monolit és előregyártott szerkezetek 
Alkalmazása út- és repülőtéri burkolatok esetén tilos, szigetelés 
nélküli hídpályalemezek esetén általában tilos!  
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 
előírt 

átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfogat%  

Vízszintes felületű és legfeljebb 5%-os lejtésű fagyálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Vízszintes felületű és  
legfeljebb 5%-os lejtésű, 
 nagy víztelítettségű, esőnek és 
fagynak kitett, olvasztó sózás 
nélküli fagyálló beton 

XF3 C30/37 320 0,50 
Lásd  

a NAD F3.  
táblázatot 

Légbuborékképző adalékszerrel készül a beton.  
A légbuborékképző adalékszerrel készített friss beton átlagos, 

összes levegőtartalmának (légpórus + légbuborékképző 
adalékszerrel bevitt légbuborék) értéke az adalékanyag 

legnagyobb szemnagyságának a függvényében a NAD F3.  
táblázat szerinti határértékek közé essék. 

Példa: Út- és hídépítési szerkezetek 

Vízszintes felületű és  
legfeljebb 5%-os lejtésű, nagy  
víztelítettségű, esőnek és  
fagynak kitett, olvasztó sózás  
nélküli fagyálló beton 

XF3(H) C40/50 340 0,45 1,0   
Légbuborékképző adalékszer nélkül készül a beton. 

Például: Monolit és előregyártott szerkezetek, út- és hídépítési 
szerkezetek 
Alkalmazása út- és repülőtéri burkolatok esetén tilos, szigetelés 
nélküli hídpályalemezek esetén általában tilos! 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 
előírt 

átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfogat%  

Vízszintes felületű és legfeljebb 5%-os lejtésű fagyálló  
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Vízszintes felületű és legfeljebb 
5%-os lejtésű, nagy  
víztelítettségű, fagynak és  
jégolvasztó sóknak közvetlenül 
kitett, fagyálló beton 

XF4 C30/37 340 0,45 
Lásd  

a NAD F3.  
táblázatot 

Légbuborékképző adalékszerrel készül a beton.  
A légbuborékképző adalékszerrel készített friss beton átlagos, 

összes levegőtartalmának (légpórus + légbuborékképző 
adalékszerrel bevitt légbuborék) értéke az adalékanyag 

legnagyobb szemnagyságának a függvényében a NAD F3.  
táblázat szerinti határértékek közé essék. 

Például: Útpályabeton, repülőtéri kifutópálya, hídpályalemezek 

Vízszintes felületű és legfeljebb 
5%-os lejtésű, nagy  
víztelítettségű, esőnek és  
fagynak kitett, olvasztó sózás  
nélküli fagyálló beton 

XF4(H) C40/50 360 0,40 1,0   
Légbuborékképző adalékszer nélkül készül a beton. 

Például: Monolit és előregyártott szerkezetek, út- és hídépítési 
szerkezetek 
Alkalmazása út- és repülőtéri burkolatok esetén tilos, szigetelés 
nélküli hídpályalemezek esetén általában tilos! 
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MSZ 4798.2015 szabvány NAD F3. táblázat: Légbuborékképző adalékszerrel 
készített friss beton átlagos, összes levegőtartalmának (légpórus + 
légbuborékképző adalékszerrel bevitt légbuborék) betartandó határértékei 

Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 

Legnagyobb 
szemnagyság, mm 

Összes levegőtartalom (légpórus + légbuborékképző adalékszerrel 
bevitt légbuborék) a friss betonban, térfogat% 

8 és 12 4,0 – 6,0  6,0 – 10,0 
16 3,0 – 5,0  4,5 – 8,5  

24 és 32 2,5 – 5,0  4,0 – 8,0 
63 2,0 – 4,0 3,0 – 7,0 

Összes levegőtartalom (légpórus + légbuborékképző adalékszerrel 
bevitt légbuborék) a kötőanyagpépben, legalább, térfogat% 

15,0 18,0 

Megjegyzés: Az MSZ EN 934-2 szabvánnyal összhangban a légbuborékos friss beton levegő-
tartalma legalább 2,5 térfogat%-kal legyen nagyobb, mint a légbuborékképző adalékszer nélkül 
készített, ugyanolyan összetételű etalon friss beton levegőtartalma (légpórus-tartalma). 

Az XF4 környezeti osztályú kopásálló betonok esetén az tervezett levegőtartalom alsó határértéke  
0,5 térfogat%-kal csökkenthető, de a betonok a fagy- és olvasztósó-állósági követelménynek 
feleljenek meg. 
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DAfStb Heft 560 
(2005) Siebel et 
al.: Übertragbar-
keit von Frost-
Laborprüfungen 
auf 
Praxisverhältnisse 
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Az MSZ 4798:2015 szabvány a fagyállóság, illetve a fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálatra két változatban („A” változat 
fagyállóság vizsgálat, és „B” változat fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálat esetén) végezhető három-, három-féle MSZ CEN/TS  
12390-9 szerinti módszert ajánl, amelyek közül az alkalmazandó 
módszert az érdekelt felek szabadon választhatják ki.  
A választható módszerek a következők:  
- peremes hámlasztási felületvizsgálat (NAD 5.3. táblázat) az  
MSZ CEN/TS 12390-9 szabvány 5. fejezete szerint;  
- bemerítéses kockavizsgálat (NAD 5.4. táblázat) az MSZ CEN/TS 
12390-9 szabvány 6. fejezete szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 
vizsgálat csúszófedeles sárgaréz vagy rozsdamentes acél tartályok 
helyett csúszófedeles polipropilén (PP) vagy nagysűrűségű polietilén 
(HDPE) tartályok (edények) alkalmazásával is elvégezhető;    
- kapilláris felszívásos hámlasztási CF, illetve CDF vizsgálat (NAD 
5.5. táblázat) az MSZ CEN/TS 12390-9 szabvány 7. fejezete szerint. 
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Az érdekelt felek abban is megegyezhetnek, hogy kiemelt 
fontosságú műtárgy esetén az ultrahangimpulzus áthaladási 
idejét mérik meg beton próbatesteken – például az MSZ CEN/TR 
15177 európai műszaki jelentés 9. fejezete szerinti CIF-
vizsgálattal – a fagyállósági vizsgálat előtt és ionmentes vízben 
vagy 3%-os NaCl oldatban való n = 56 ciklus után (50 év 
tervezési élettartam) vagy n = 84 ciklus után (100 év tervezési 
élettartam), majd az ezekből kiszámítható relatív dinamikai 
rugalmassági modulusból (RDMUPTT,n%) következtetnek a beton 
fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-állóságára.  
CIF-vizsgálat esetén az XF1, XF2 és XF2(H) környezeti 
osztályban RDMUPTT,n% ≥ 80%, az XF3, XF3(H) és XF4 
környezeti osztályban RDMUPTT,n% ≥ 90% tekinthető 
követelménynek. 
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Max J. Setzer und S. Palecki (Universität Duisburg-Essen, Heft 10. Beiträge zur 6. CDF/CIF 
Fachtagung): CDF/CIF-Test – Korrekte Simulation eines praxisgerechten Frostangriffes im 
Rahmen einer Laborprüfung 

CDF 
CIF 
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„A” változat, fagyállóság vizsgálat 
„B” változat, fagy- és olvasztósó-

állóság vizsgálat 

Vizsgálat végzése a 
környezeti osztálytól 
függően 

XF1  
Megegyezés esetén a fagyállóság 

vizsgálat elhagyható, ha a beton a 
környezeti osztály F1. táblázat 
szerinti feltételeinek megfelel 

― 

XF3  
A fagyállóság vizsgálat 

elhagyható, ha a szilárd beton 
légbuborék szerkezetét az  

MSZ EN 480-11 szerint 
meghatározzák, és a távolsági 
tényező legfeljebb 0,22 mm,  

a 0,3 mm-nél kisebb névleges 
átmérőjű (hatékony) 

légbuborékok mennyisége 
legalább 1,2 térfogat% 

XF2  
A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat 

elhagyható, ha a szilárd beton 
légbuborék szerkezetét az  

MSZ EN 480-11 szerint 
meghatározzák, és a távolsági 
tényező legfeljebb 0,22 mm,  

a 0,3 mm-nél kisebb névleges 
átmérőjű (hatékony) légbuborékok 
mennyisége legalább 1,2 térfogat% 

MSZ 4798:215 szabvány NAD 5.2. táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálatának végzése a környezeti osztálytól függően 
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„A” változat, fagyállóság vizsgálat 
„B” változat, fagy- és olvasztósó-

állóság vizsgálat 

Vizsgálat végzése a 
környezeti osztálytól 
függően 

XF3(H)  
A fagyállóság vizsgálatot  

el kell végezni 

XF2(H)  
A fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálatot el kell végezni 

― 

XF4  
A fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálatot el kell végezni, 
és a szilárd beton légbuborék 

szerkezetét is meg kell határozni az 
MSZ EN 480-11 szerint.  

A távolsági tényező legfeljebb 
 0,18 mm, a 0,3 mm-nél kisebb 
névleges átmérőjű (hatékony) 

légbuborékok mennyisége legalább 
2,1 térfogat% legyen 

MSZ 4798:215 szabvány NAD 5.2. táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálatának végzése a környezeti osztálytól függően 
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„A” változat, 
fagyállóság 

vizsgálat 

„B” változat, fagy- és olvasztósó-
állóság vizsgálat 

Vizsgálat végzése a 
környezeti osztálytól 
függően 

― 

XF4(H)  
A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálatot el kell végezni. Ha a 
beton nem nagyhézagtérfogatú, 
akkor vízzáróság vizsgálatot is 
kell végezni. Ekkor a beton  
MSZ EN 12390-8 szerint 
meghatározott vízbehatolása  
ne legyen több 20 mm-nél. 

Megjegyzés: A szilárd beton légbuborék szerkezetének az értékeléséhez 
ismerni kell a beton pontos összetételét is. 

MSZ 4798:215 szabvány NAD 5.2. táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálatának végzése a környezeti osztálytól függően 
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Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 
Távolsági tényező, 
legfeljebb, mm 0,22 0,18 

0,3 mm-nél kisebb 
névleges átmérőjű 
(hatékony) 
légbuborékok 
mennyisége, legalább, 
térfogat% 

1,2 2,1 

Megjegyzés:  
1. A szilárd beton légbuborék szerkezetét (a távolsági tényezőt és a 0,3 mm-
nél kisebb névleges átmérőjű légbuborékok mennyiségét) az  
MSZ EN 480-11 szerint kell meghatározni. 
2. A szilárd beton légbuborék szerkezetének az értékeléséhez ismerni kell a 
beton pontos összetételét is. 

NAD 5.6. táblázat: Légbuborékképző adalékszerrel készített 
szilárd, fagy-, illetve fagy- és olvasztósóálló beton légbuborék 
szerkezeti követelménye 
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A légbuborék szerkezet 
vizsgálata egy olyan 
idealizált cementkő-
modellt feltételez, 
amelyben egyforma 
méretű, gömb alakú 
légbuborékok 
egyenletes eloszlásban, 
köbös térrácsban 
helyezkednek el, és az 
idealizált légbuborék 
szerkezetnek 
ugyanakkora az összes 
térfogata és a térfogati 
fajlagos felülete, mint a 
tényleges hatékony 
légbuborék 
szerkezetnek 
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Ebben a 
cementkő-
modellben a 
távolsági tényező 
(L¯, mm-ben)  
a cementkőben  
a térrács átlója 
mentén egymás 
mellett fekvő két 
légbuborék 
felülete közötti 
névleges távolság 
fele. 

                     Ez a leghosszabb 
                  távolság, amelyet a nyomás 
                  hatására a vízmolekulának 
                  meg kell tennie ahhoz, hogy 
                egy buborékfelszínhez érjen. 
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A fagykárosodást okozó víztartalom határértékét kritikus 
víztelítettségnek nevezik (Fågerlund 1973). Az egyébként 
kritikus víztelítettségű betonban a fagy- és olvasztósó-kár 
általában és a legbiztosabban csak akkor kerülhető el, ha 
légbuborékképző adalékszerrel elegendő mennyiségű és 
kellően apró, vízzel ki nem töltődő pórust, ún. légbuborékot 
képezünk a betonban. A légbuborék kritikus víztelítettség 
mellett sem telik meg vízzel.  
A légbuborékképző adalékszerrel szándékosan bevitt levegő 
mennyiségét bevitt vagy képzett levegőtartalomnak, 
légbuborék-tartalomnak nevezik, és feltételezik, hogy a 
buborék átmérője általában kisebb, mint 0,75 mm. 
(Mennyiségének jele: A750 vagy német nyelvterületen: 
L750.) 



98 

A közel gömb alakú légbuborékoknak – a fagy- és 
olvasztósó-állóság szempontjából – az a tartománya 
hatékony, amelynek átmérője mintegy 0,01 mm és 0,30 mm 
kö-zé esik. Ezeknek a hatékony mikrolégbuboréknak a 
mennyiségét a betonban (jele: A300 vagy német 
nyelvterületen: L300, térfogat%-ban) és a távolsági 
tényezővel kifejezett eloszlását a cementkőben a 
megszilárdult betonból kimunkált felületen kell vizsgálni és 
meghatározni az MSZ EN 480-11:2006 szerint. Az MSZ EN 
480-11:2006 szerinti sztereomikroszkópos vizsgálat az 
ASTM C 457:1998 szabványon alapul.  
A légbuborék-tartalmat általában az építés helyszínén vett mintából 
kialakított betonfelületen kell vizsgálni. Tudni illik, hogy a 
légbuborékképző adalékszerrel készített friss betont a mixer-gépkocsi 
dobjában nem szabad gyorsfordulattal (12/perc) keverni, mert a gyors 
keverés hatására a légbuborék-rendszer tönkremegy. 
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http://www.guep.de/images/content/1195123934_Anforderungen_an_Betonbauwerke_im_Wasserbau.pdf 
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MSZ 4798:2015 szabvány NAD 5.3. táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálata peremes hámlasztási felületvizsgálattal 

E szabvány szerint 
„A” változat, fagyállóság 

vizsgálat 
„B” változat, fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat 

Vizsgálati módszer 

MSZ CEN/TS 
12390-9:2007 

szabvány 5. fejezete szerinti 
„Felületvizsgálat” 

MSZ CEN/TS 
12390-9:2007 

szabvány 5. fejezete szerinti 
„Felületvizsgálat” 

Vizsgálat jellege 
Peremes 

hámlasztás (lehámlás) 
Peremes 

hámlasztás (lehámlás) 

Fagyasztóközeg 3 mm mély ionmentes víz 
3 mm mély 

3 %-os NaCl oldat 

Követelmény (Elfogadási  
határérték)  

Tömegveszteség  
legfeljebb, Sn,előírt 

XF1 esetén:  
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF2 és XF2(H) esetén:  
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF3 és XF3(H) esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

XF4 és XF4(H) esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

Megjegyzés: Lásd a NAD 5.2. táblázatot is. 
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MSZ 4798:2015 szabvány NAD 5.4. táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálata bemerítéses kockavizsgálattal 

E szabvány szerint 
„A” változat, fagyállóság 

vizsgálat 
„B” változat, fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat 

Vizsgálati módszer 
MSZ CEN/TS 12390-9 

szabvány 6. fejezete szerinti 
„Kockavizsgálat”  

MSZ CEN/TS 12390-9 
szabvány 6. fejezete szerinti 

„Kockavizsgálat”  

Vizsgálat jellege 
Bemerítéses 

leválás (lehámlás) 
Bemerítéses 

leválás (lehámlás) 

Fagyasztóközeg 
Próbatestet (25±5) mm-rel 

ellepő ionmentes víz 
Próbatestet (25±5) mm-rel 
ellepő 3%-os NaCl oldat 

Követelmény (Elfogadási  
határérték) 

Tömegveszteség  
legfeljebb, Pn,előírt 

XF1 esetén:  
átlag: 6,5 tömeg%,  
egyedi: 7,5 tömeg%  

XF2 és XF2(H) esetén:  
átlag: 6,5 tömeg%, 
egyedi: 7,5 tömeg%   

XF3 és XF3(H) esetén: 
átlag: 4,0 tömeg%,  
egyedi: 5,0 tömeg% 

XF4 és XF4(H) esetén: 
átlag: 4,0 tömeg% 

egyedi: 5,0 tömeg% 
Megjegyzés:  1) Lásd a NAD 5.2. táblázatot is. 
2) és 3) megjegyzést lásd a következő két diakockán 
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2. MEGJEGYZÉS a bemerítéses kockavizsgálathoz: A NAD 5.4. 
táblázat szerinti követelmény értékek 100 mm élhosszúságú 
próbakockák kockavizsgálati eredményére vonatkoznak. Ha a 
fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálatot más méretű 
(például 150 mm élhosszúságú) próbakockákon végzik, akkor a 
kockavizsgálati tömegveszteséget a 100 mm élhosszúságú 
próbakocka térfogati fajlagos felületének és az alkalmazott 
vizsgálati próbakocka térfogati fajlagos felületének arányában 
korrigálni kell. A 100 mm élhosszúságú próbakocka térfogati 
fajlagos felülete 0,06 mm-1, a 150 mm élhosszúságú próbakocka 
térfogati fajlagos felülete 0,04 mm-1, tehát például a 150 mm 
élhosszúságú próbakocka alkalmazásával mért tömegveszteséget 
0,06/0,04 = 1,5 korrekciós tényezővel meg kell szorozni, és az így 
kapott korrigált tömegveszteséget kell a NAD 5.4. táblázat 
szerinti megengedett tömegveszteséggel (követelménnyel) 
összevetni. 
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3. MEGJEGYZÉS a bemerítéses kockavizsgálathoz: Ha a fagy-, 
illetve fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat után (előírt n 
ciklusszám után) a próbakockák MSZ EN 12390-1 szerinti 
alak- és méret-pontossága az MSZ EN 12390-3 szerinti 
nyomószilárdság vizsgálat elvégzését lehetővé teszi, akkor a 
próbakockák nyomószilárdság-veszteségét is meg kell állapítani 
az előírt ciklusszám elérése után. Ekkor a megengedett 
nyomószilárdság csökkenés a fagyasztott próbakockák 
keverékéből készített, a fagyasztott próbakockákkal azonos 
névleges élhosszúságú, nem fagyasztott és vízben tárolt 
próbakockák nyomószilárdságához képest az XF1 környezeti 
osztályban legfeljebb 25%, az XF2, XF2(H), XF3 és XF3(H) 
környezeti osztályban legfeljebb 20%, az XF4 és XF4(H) 
környezeti osztályban legfeljebb 15% legyen. (Nyomószilárdság 
vizsgálatot az előírt n ciklusszám feléhez tartozó ciklus (n/2) 
után nem kell végezni.) 
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MSZ 4798:2015 szabvány NAD 5.5 táblázat: Beton fagy-, illetve fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálata kapilláris felszívásos hámlasztással (CF, illetve 
CDF vizsgálat) 

E szabvány szerint 
„A” változat, fagyállóság 

vizsgálat 
„B” változat, fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat 

Vizsgálati módszer 

MSZ CEN/TS 
12390-9 

szabvány 7. fejezete 
szerinti „CF” vizsgálat 

MSZ CEN/TS 
12390-9 

szabvány 7. fejezete 
szerinti „CDF” vizsgálat 

Vizsgálat jellege 
Kapilláris felszívásos 

hámlasztás 
Kapilláris felszívásos 

hámlasztás 

Fagyasztóközeg 10 mm mély ionmentes víz 
10 mm mély 

3%-os NaCl oldat 

Követelmény (Elfogadási  
határérték) 

Tömegveszteség  
legfeljebb, Sn,előírt 

XF1 esetén: 
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF2 és XF2(H) esetén: 
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF3 és XF3(H) esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

XF4 és XF4(H)  esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

Megjegyzés: Lásd a NAD 5.2. táblázatot is. 



1. ábra: 
Légbuborék nélküli,  

olvasztósó hatásának ki nem 
tett, ionmentes vízben 

fagyasztott, 
XF1 és XF3(H)  

környezeti osztályú beton 
fagyállóság vizsgálatának 

folyamatábrája 

XF1 XF3(H)

Nem

A fagyállóság vizsgálat 
elhagyásában meg 
kívánnak-e egyezni?

A fagyállóság vizsgálati 
módszerben meg kell egyezni, 
és a vizsgálatot el kell végezni.

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

Igen

A fagyállóság vizsgálati 
módszerben meg kell egyezni, 
és a vizsgálatot el kell végezni.

1

A beton az XF1 környezeti osztály feltételei között fagyálló.

IgenA beton nem fagyálló.

Nem

A beton az XF3(H) környezeti osztály feltételei között fagyálló.

Igen

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a fagyállóság vizsgálat 
eredménye megfelel-e a 

tervezési élettartam és az 
XF1 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek.

A fagyállóság vizsgálat 
eredménye megfelel-e 

a tervezési élettartam és az 
XF3(H) környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

Nem

A fagyállóság vizsgálat 
eredménye megfelel-e 

a tervezési élettartam és az 
XF1 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

1

A fagyállóság vizsgálat a tervezési 
élettartam szerinti, tervezett ciklusszám 

felének elérése után abbahagyható, 
ha a fagyállóság vizsgálat eredménye 
a tervezett ciklusszám feléhez tartozó 

- a tervezett környezeti osztályban előírt - 
követelményeknek megfelel. Ellenkező 

esetben a fagyállóság vizsgálatot a 
tervezett ciklusszámig folytatni kell.

1

         
        



2. ábra: Légbuborékképző adalékszerrel készített, olvasztósó hatásának ki nem tett, ionmentes vízben 
fagyasztott, XF3  környezeti osztályú beton fagyállóság vizsgálatának folyamatábrája 

XF3

A fagyállóság vizsgálat 
elhagyásában meg kívánnak-e 

egyezni?

Nem

A fagyállóság vizsgálati 
módszerben meg kell egyezni, 
és a vizsgálatot el kell végezni.

A fagyállóság 
vizsgálat eredménye megfelel-e 

a tervezési élettartam és 
az XF3 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

A beton az XF3 környezeti osztály feltételei között fagyálló.

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezetét 

meg kell vizsgálni. 

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete megfelel-e az 

XF3 környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Nem

1

A fagyállóság vizsgálat 
a tervezési élettartam szerinti, tervezett 

ciklusszám felének elérése után 
abbahagyható, ha a fagyállóság vizsgálat 
eredménye a tervezett ciklusszám feléhez 
tartozó - a tervezett környezeti osztályban 

előírt - követelményeknek megfelel. 
Ellenkező esetben a fagyállóság 

vizsgálatot a tervezett ciklusszámig 
folytatni kell.

Igen

2

1

2

1 2

Megállapodás tárgyát képezi, 
figyelembe veszik-e, hogy a szilárd 

beton légbuborék szerkezete nem felel 
meg az XF3 környezeti osztály szerinti 

követelménynek, és a betont nem tekintik 
fagyállónak, vagy az XF3 környezeti 

osztály feltételei között annak tekintik, 
ha a fagyállóság vizsgálat eredménye 

megfelel a tervezési élettartam 
és az XF3 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek. 

2

          
       



3. ábra: Légbuborékképző adalékszerrel készített,  olvasztósó hatásának kitett, 3%-os NaCl 
oldatban fagyasztott,XF2 és XF4 környezeti osztályú beton fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálatának folyamatábrája 

XF4

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- és 
olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF4 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete 

megfelel-e az XF4 környezeti 
osztály szerinti 

követelményeknek?

A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat 
a tervezési élettartam szerinti, tervezett 

ciklusszám felének elérése után 
abbahagyható, ha a fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat eredménye 
a tervezett ciklusszám feléhez tartozó 

- a tervezett környezeti osztályban előírt - 
követelményeknek megfelel. Ellenkező 
esetben a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálatot a tervezett ciklusszámig 

folytatni kell.

1Nem

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a szilárd beton légbuborék 

szerkezete megfelel-e az XF2 
környezeti osztály szerinti 

követelményeknek.

1

XF2

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

A fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálat 

elhagyásában meg kívánnak-e 
egyezni?

Nem

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF2 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezetét 

meg kell vizsgálni. 

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete megfelel-e 
az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

1

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e a 
tervezési élettartam és az 

XF2 környezeti osztály szerinti 
követelményeknek.

Nem

2

Nem

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és 
az XF2 környezeti osztály 

szerinti 
követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

A beton az XF2 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

A beton az XF4 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

Megállapodás tárgyát képezi, 
figyelembe veszik-e, hogy a szilárd 

beton légbuborék szerkezete nem felel 
meg az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelménynek, és a betont nem tekintik 
fagy- és olvasztósó-állónak, vagy az XF2 
környezeti osztály feltételei között annak 
tekintik, ha a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálat eredménye megfelel a tervezési 
élettartam és az XF2 környezeti osztály 

szerinti követelményeknek. 

2

1

2

2

         
          



4. ábra: 
Légbuborék nélküli,  

olvasztósó hatásának kitett, 
3%-os NaCl oldatban 

fagyasztott, 
XF2(H) és XF4(H)  

környezeti osztályú beton 
fagy- és olvasztósó-állóság  

vizsgálatának 
folyamatábrája 

XF2(H) XF4(H)

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A beton az XF2(H) környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen
A beton nem 

fagy- és olvasztósóálló.

Nem

A beton az XF4(H) környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az 
XF2(H) környezeti osztály 
szerinti követelményeknek.

Nem

A fagy- és 
olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF2(H) 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

A fagy- és 
olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF4(H) 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A beton nagy-
hézagtérfogatú 

(finom szem 
hiányos)?

Nem

Vízzáróság vizsgálatot 
kell végezni.

A beton kielégíti-e a vz20 
vízzárósági osztály követelményét?

Igen

1 1

1

A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat 
a tervezési élettartam szerinti, tervezett 

ciklusszám felének elérése után 
abbahagyható, ha a fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat eredménye 
a tervezett ciklusszám feléhez tartozó 

- a tervezett környezeti osztályban előírt - 
követelményeknek megfelel. Ellenkező 
esetben a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálatot a tervezett ciklusszámig 

folytatni kell.

1
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SIA 262-1 C Anhang   SIA = Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

Gondolat ébresztő (Dr. Erdélyi Attila) svájci előírás a fagyasztási veszteség lassulására 
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SN Normen Schweiz 
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A fagyasztási-olvasztási ciklusok előírt száma a vizsgálati 
módszertől függetlenül 50 év tervezési élettartam esetén n = 56, 
100 év tervezési élettartam esetén n = 84.  
 
LASSULÁSI FELTÉTEL (valószínűleg bekerül a szabványba): 
A beton fagyálló, illetve fagy- és olvasztósóálló, ha a vizsgálati 
módszertől és a környezeti osztálytól függő követelménynek 
(elfogadási határértékeknek) az előírt n ciklusszám után 
megfelel, és az előírt n ciklusszámhoz tartozó összes 
tömegveszteség (g/m2-ben peremes hámlasztási felületvizsgálat és 
kapilláris felszívásos hámlasztási vizsgálat esetén, tömeg%-ban 
bemerítéses kockavizsgálat esetén) nem nagyobb, mint az előírt 
n ciklusszám feléhez tartozó ciklus (n/2) után mért 
tömegveszteség kétszerese. 
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JAVASLAT A LASSULÁSI FELTÉTELRE, AMELYET SZIGORA 
MIATT NEM FOGADTAK EL: 
Valamennyi módszer esetén 7, 14, 21, 28, 42, 56 ciklus után, és  
84 előírt ciklus esetén 70 és 84 ciklus után is meg kell határozni a 
tömegveszteséget (g/m2 peremes hámlasztási felületvizsgálat és 
kapilláris felszívásos hámlasztási (CF, CDF) vizsgálat esetén, 
tömeg% bemerítéses kockavizsgálat esetén).  
A beton fagyálló, illetve fagy- és olvasztósó-álló, ha a vizsgálat 
eredménye szerint a beton környezeti osztályának megfelelő, a 
NAD 5.3. vagy a NAD 5.4. vagy a NAD 5.5. táblázatban 
feltüntetett követelménynek (elfogadási határértékeknek)  
az előírt ciklusszám után megfelel, és a ciklusszámok 
növekedésével a fagyasztási tömegveszteség lassuló (csökkenő) 
tendenciájú. 
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A tömegveszteség [g/m2] jele: hámlasztási vizsgálatok esetén Sn, 
kockavizsgálat esetén Pn, ahol n = fagyasztási ciklusok száma 

56 ciklusos fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat  
tömegveszteség görbéjének „lassulási” feltétele a 28 fagyasztási ciklus előtt  
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56 ciklusos fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat tömegveszteség  
görbéjének „lassulási” feltétele a 56 fagyasztási ciklus előtt  
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84 ciklusos fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat tömegveszteség 
görbéjének „lassulási” feltétele a 42 fagyasztási ciklus előtt  

Szigorúsága miatt nem fogadták el 
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84 ciklusos fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat tömegveszteség 
görbéjének „lassulási” feltétele a 84 fagyasztási ciklus előtt  

Szigorúsága miatt nem fogadták el 
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A következő három diaképen a fagy- és olvasztósó-állósági 
vizsgálat tömegveszteség görbéjének mérsékelt (laza) gyorsulási 
feltétele látható.   
Ez az elképzelés a szabvány készítés során nem került 
benyújtásra. 
A „mérsékelt gyorsulási feltétel” összefüggései a következők:  

25,05,1

6

14

+×≤

−×
=

megengedmegenged

megenged

megenged

határ

F
f

F
F

F
F

F
f

F az n ciklusszámhoz tartozó fagyási veszteség jele,  
f az n/2 ciklusszámhoz tartozó fagyási veszteség jele.    
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„Mérsékelt (laza) gyorsulási feltétel” Nem szabványos! 
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„Mérsékelt (laza) gyorsulási feltétel” Nem szabványos! 
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„Mérsékelt (laza) gyorsulási feltétel” Nem szabványos! 

A fagyasztási veszteség nem lehet zérusnál kisebb érték 
(f/Fmegengedett ≥ 0), az n/2 ciklusszám esetén sem, ezért  
F/Fmegengedett = 0,2 és F/Fmegengedett = 0,1 esetben f/Fmegengedett = 0.   
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A fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló beton adalékanyagának 
fagyállóságát e szabvány NAD E1. és NAD E4. táblázata 
figyelembevételével végzett alternatív, MSZ EN 1367-2 szabvány szerinti 
magnézium-szulfátos kristályosítási vizsgálattal kell meghatározni.  
A magnézium-szulfátos kristályosítási veszteség az XF1 környezeti 
osztályban aMg18 ≤ 18 tömeg%, az XF2, XF2(H), XF3 és XF3(H) környezeti 
osztályban aMg15 ≤ 15 tömeg%, az XF4 és XF4(H) környezeti osztályban 
aMg10 ≤ 10 tömeg% legyen.  
4 mm alatti szemnagyságú újrahasznosított adalékanyagot fagy-, illetve 
fagy- és olvasztósó-álló beton vagy vasbeton készítéséhez nem szabad 
alkalmazni.  
4 mm feletti szemnagyságú újrahasznosított adalékanyag fagy-, illetve fagy- 
és olvasztósó-álló beton vagy vasbeton készítéséhez az MSZ EN 1967-
1:2007 szabvány alapján, de 50 (és nem 10) fagyasztási ciklus mellett 
vizsgálva legfeljebb 40 tömeg% részarányban akkor alkalmazható,  
ha fagyállósági osztálya F1, és legfeljebb 20 tömeg% részarányban akkor, 
ha fagyállósági osztálya F2.   
Újrahasznosított adalékanyagot fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló 
feszített vasbeton készítéséhez nem szabad alkalmazni.  
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Az újrahasznosított adalékanyag fagy- és olvasztósó-állóságát azért 
nem szabad magnézium-szulfátos kristályosítással vizsgálni, mert 
a  magnézium-szulfát oldat hatására a szilárd cementkő 
monoszulfát összetevőjéből (egyik trikalcium-aluminát-hidrát 
fázis) másodlagos ettringit képződés indulhat el. A másodlagos 
ettringit kristályosodása során a térfogatát mintegy 2,5-szeresére 
növeli, és ezeknek a kristályoknak a jelentős duzzadása a betont 
szétrepeszti.  
Ha az újrahasznosított adalékanyag fagyasztási és olvasztási 
ciklusok hatására tönkremenne, akkor nem tudnánk, hogy a 
tönkremenetel az újrahasznosított adalékanyag fagyveszélyessége 
vagy a másodlagos ettringit képződés miatt következett be.  
Ezért az újrahasznosított adalékanyag fagy- és olvasztósó-
állóságát az MSZ EN 1967-1:2007 szabvány szerinti, desztillált 
vagy ioncserélt vízben történő fagyállóság vizsgálattal határozzuk 
meg.  
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Fagyállósági 
osztály 

Kőzetfizikai 
csoport 

Fagyasztási-olvasztási ciklusok száma, 
legalább 

25 35 50 

Mérsékelten 
fagyálló Fagyálló Fokozottan 

fagyálló 

Fagyasztási veszteség, legfeljebb, tömeg% 
F1 Kf-A – – 1,0 
F2 Kf-B – – 2,0 
– Kf-C1 – 2,5 – 
– Kf-C2 – 3,0 – 
– Kf-D1 3,5 – – 

F4 Kf-D2 4,0 – – 

Az újrahasznosított betonadalékanyag kőzetfizikai csoportba sorolása az 
MSZ 4798:2015 szabvány szerint, az MSZ EN 1967-1:2007 szabvány szerinti, 
desztillált vagy ioncserélt vízben történő fagyállóság vizsgálat fagyasztási 
vesztesége alapján   
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Kémiai jellemző Ref. vizsgálati 
módszer XA1 XA2 XA3 

Talajvíz 
SO4

2-, mg/l 
Duzzad. korr. MSZ EN 196-2 ≥ 200 és  

≤ 600 
> 600 és  
≤ 3000 

> 3000 és 
≤ 6000 

pH 
Oldódásos korr. ISO 4316 ≤ 6,5 és ≥ 5,5 < 5,5 és ≥ 4,5 < 4,5 és ≥ 4,0 

Agresszív CO2 
mg/l  
Oldódásos korr. 

prEN 
13577:1999 ≥ 15 és ≤ 40 > 40 és ≤ 100 > 100 telítésig 

NH4
+, mg/l 

Oldódásos korr. 
ISO 7150-1 vagy 

ISO 7150-2 ≥ 15 és ≤ 30 > 30 és ≤ 60 > 60 és ≤ 100 

Mg2+, mg/l 
Oldódásos korr. ISO 7980 ≥ 300 és  

≤ 1000 
> 1000 és 

≤ 3000 > 3000 telítésig 

Talaj 
SO4

2- összes, 
SO3-ban, mg/kg 
Duzzad. korr. 

MSZ EN 196-2 ≥ 2000 és 
≤ 3000 

> 3000 c)  és 
≤ 12000 

> 12000 és 
≤ 24000 

Savasság, ml/kg 
Oldódásos korr. DIN 4030-2 > 200 

Baumann Gully A gyakorlatban nem fordul elő 

Ha két vagy több agresszív jellemző ugyanahhoz az osztályhoz vezet, akkor a környezeti hatást 
általában a következő magasabb osztályba kell sorolni. 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss 
beton 

tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfo-
gat%  

Természetes talaj és talajvíz kémiai korróziójának ellenálló 
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Agresszív talajjal vagy 
talajvízzel érintkező, enyhén 
korrózióálló beton 

XA1 C30/37 300 0,55 1,0 – 1,5 
Például: Fúrt cölöpök, mélyalapok, lefele menő falak, 
egyéb föld alatti építmények 

 
Agresszív talajjal vagy 
talajvízzel érintkező, 
mérsékelten korrózióálló 
beton 

XA2 C30/37 320 0,50 1,0 – 1,5 

Például: Fúrt cölöpök, mélyalapok, lefele menő falak, 
egyéb föld alatti építmények 

Agresszív talajjal vagy 
talajvízzel érintkező, erősen  
korrózióálló beton 

XA3 C35/45 360 0,45 1,0 
Például: Fúrt cölöpök, mélyalapok, lefele menő falak, 
egyéb föld alatti építmények 
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DUZZADÁSOS KORRÓZIÓ VESZÉLYE ESETÉRE 
ajánlott cementek az XA1 környezeti osztályban: 

• CEM I-SR 5 szulfátálló portlandcement  
  (MSZ EN 197-1:2011), 
• CEM II/A MSR és CEM II/B MSR mérsékelten szulfátálló 
  összetett portlandcement (MSZ 4737-1:2013), 
• CEM III/A MSR mérsékelten szulfátálló kohósalakcement  
  (MSZ 4737-1:2013) 

ajánlott cementek az XA2 környezeti osztályban: 
• CEM I-SR 3 szulfátálló portlandcement  
   (MSZ EN 197-1:2011), 
• CEM III/B szulfátálló kohósalakcement  
   (MSZ EN 197-1:2011) 

ajánlott cementek az XA3 környezeti osztályban: 
• CEM I-SR 0 szulfátálló portlandcement  
   (MSZ EN 197-1:2011), 
• CEM III/C szulfátálló kohósalakcement  
   (MSZ EN 197-1:2011)  



Duzzadásos (szulfát-) betonkorróziót elsősorban a gipszet (CaSO4) vagy 
más szulfátot tartalmazó vizek, gázok okoznak, amelyek a szilárd betonba 
hatolva a cementkövet megtámadják, ami új ásványok (kalcium-
szulfoaluminát-hidrátok) – mint a másodlagos ettringit 
(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) vagy a taumazit 
(CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O) – képződéséhez vezet.      
Szulfátos talajvíz hatására a szilárd cementkő monoszulfát összetevőjéből 
(egyik trikalcium-aluminát-hidrát fázis) másodlagos ettringit képződés indul 
el. A másodlagos ettringit kristályosodása során a térfogatát mintegy  
2,5-szeresére növeli, és ezeknek a kristályoknak a jelentős duzzadása a 
betont szétrepeszti. Ezeket a tűkristályokat cementbacilus-nak is nevezik.  
Minél több a cementben a trikalcium-aluminát-hidrát fázis, annál kevésbé 
szulfátálló, és annál hajlamosabb a szulfátos duzzadásra. Az aluminát-
modulus (a cement-klinker alumínium-oxid és vas-oxid összetevőinek 
hányadosa, AM = Al2O3/Fe2O3) csökkenésével a cement szulfátállósága nő, 
a szulfátálló cementek aluminát-modulusa legfeljebb 0,7, a mérsékelten 
szulfátálló cementeké legfeljebb 1,0 (MSZ 4737-1:2013). Ha a klinkerből a 
trikalcium-aluminát (C3A, felit) ásvány hiányzik vagy kicsi a mennyisége, 
akkor a cement szulfátálló. 127 



Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány – meghaladva elődjét, az MSZ EN 197-
1:2000 szabványt – a következő szulfátálló cementeket különbözteti meg: 

 CEM I-SR 0  Szulfátálló portlandcement, amelyben a klinker 
                C3A-tartalma = 0 tömeg% 
 CEM I-SR 3  Szulfátálló portlandcement, amelyben a klinker   
                C3A-tartalma ≤ 3 tömeg% 
 CEM I-SR 5  Szulfátálló portlandcement, amelyben a klinker  
                C3A-tartalma ≤ 5 tömeg% 
 CEM III/B-SR  Szulfátálló kohósalakcement, amelyben a klinker   
                C3A-tartalmára nincs követelmény. Ezt a cementet az MSZ EN  
                197-1:2011 szabvány kis kezdőszilárdságú cementnek tekinti. 
 CEM III/C-SR  Szulfátálló kohósalakcement, amelyben a klinker   
                C3A-tartalmára nincs követelmény. Ezt a cementet az MSZ EN   
                197-1:2011 szabvány kis kezdőszilárdságú cementnek tekinti. 
 CEM IV/A-SR  Szulfátálló puccoláncement, amelyben a klinker   
                C3A-tartalma ≤ 9 tömeg% 
 CEM IV/B-SR  Szulfátálló puccoláncement, amelyben a klinker  
               C3A-tartalma ≤ 9 tömeg% 
(A szulfátálló cementek aluminát-modulusának (AM) értéke a visszavont  
MSZ 4737-1:2002 szabvány szerint legfeljebb 0,7) 
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Az egykori MSZ 4702-4:1982 szabvány a 28 napos 
korban 35 N/mm2 nyomószilárdságú szulfátálló  
„S-54 350 portlandcement”-et egyebek mellett a 
következőképpen jellemezte:  
  Az MSZ 4702-1 szerint vett és előkészített egyedi 

mintán az MSZ 523-4 szerint végzett 
szilárdságvizsgálatok eredményeinek számtani 
középértéke nem lehet kisebb mint 3 napos korban a 
14,0 N/mm2 és 28 napos korban a 35,0 N/mm2 
nyomószilárdság 5%-kal csökkentett értéke. 

 A szulfátálló portlandklinker aluminát-modulusa 
(Al2O3/Fe2O3) legfeljebb 0,7 lehet. 
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A régi magyar S-54 350 jelű szulfátálló 
portlandcementnek (MSZ 4702-4:1982) lényegében a 
mai CEM I 32,5 SR 3 (MSZ EN 197-1:2011) szulfátálló 
portlandcement,  
a régi magyar S-100 350 kspc 20 jelű mérsékelten 
szulfátálló kohósalak-portlandcementnek (MSZ 4702-
4:1982) lényegében a mai CEM II/A-S 32,5 N-MSR 
(MSZ 4737-1:2013) mérsékelten szulfátálló kohósalak-
portlandcement  

felel meg. 



Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány A1. táblázata szerint 
szulfátálló a magyar, MSZ 4737-1:2002 szabvány szerinti  
CEM II/A-V jelű pernyeportlandcement is, amely az  
MSZ EN 197-1:2011 szabványban nem szerepel.  
Ezt a pernyeportlandcementet SR jellel ellátni nem szabad.   

Az MSZ 4737-1:2013 magyar nemzeti szabvány  
2013. júliusban jelent meg az MSZ 4737-12002 szabvány helyett. 

131 



Az MSZ 4737-1:2013 szabvány szerint 
 mérsékelten szulfátálló cement: Az MSZ EN 197-1:2011 
szabvány szerinti CEM II típusú portlandcement, amelyben 
portlandcementklinker  aluminát-modulusa legfeljebb 1,0,  
valamint az MSZ EN 197-1:2011 szabvány szerinti CEM III/A 
típusú kohósalakcement 
Jele: MSR 
Példák a jelölésre:  

Mérsékelten szulfátálló pernyeportlandcement: 
MSZ 4737-1 – CEM II/A-V 32,5 N-MSR 

 Mérsékelten szulfátálló kohósalakcement (kis kezdőszilárdságú): 
 MSZ 4737-1 – CEM III/A-V 32,5 L-MSR 

 aluminát-modulus (AM): a portlandcementklinker 
tömegszázalékban kifejezett alumínium-oxid- (Al2O3) és vas-oxid- 
(Fe2O3) tartalmának hányadosa. 132 
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2014 júliusa óta gyártják 
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Oldódásos korrózió esetén az XA1, XA2 és XA3 
környezeti osztályban elsősorban  

• CEM III/B és CEM III/A kohósalakcementek  
• kohósalakot vagy pernyét vagy traszt vagy 
  esetleg mindhármat tartalmazó CEM II 
  portlandcementek alkalmazandók.  

Savállósági kísérletek kedvező eredménye alapján a 
CEM II portlandcementekhez szilikapor, metakaolin is 
adagolható . 
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A könyv 402. oldalán 
olvasható:  
„Hinweis: Die Verwendung 
von Zement mit hohem 
Sulfatwiderstand (HS-
Zement) schützt vor 
treibender Korrosion, aber 
nicht vor lösender 
korrosion!”, azaz 
„A szulfátálló cement 
védelmet nyújt a duzzadásos 
korrózió ellen, de nem véd az 
oldódásos korróziótól”  
 
HS-Zement: Zement mit hohem 
Sulfatwiderstand = Szulfátálló cement 
(DIN 1164-10:2004) 
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Svájcban az EN 206 szerinti XA környezeti osztályok a 
szennyvíz okozta kémiai korrózióra nem érvényesek. 
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Kémiai jellemző  Vizsgálati módszer Környezeti osztály 
XA4(H) XA5(H) XA6(H) 

pH érték 
Oldódásos korrózió 
Kénsav-korrózió 
esetén járulékos 
duzzadásos korr. is  

MSZ EN ISO 10523 
*) 

MSZ EN 15933 
MSZ 260-4 

MSZ 1484-22 

< 6,5 és 
≥ 5,5 

< 5,5 és 
≥ 4,5 

< 4,5 és 
≥ 3,5 

Vízkeménység 
Oldódásos korrózió MSZ 448-21 

3 – 7 nk°   
0,54 – 1,25 

(mmol/liter) 
lágy víz 

0 – 3 nk°   
0 – 0,54 (mmol/liter) 

nagyon lágy víz 

Biokémiai 
oxigénigény 
5 napos, BOl5, mg/l  
Oldódásos korrózió 

MSZ EN 1899-1 
MSZ EN 1899-2 4 – 40 40 – 120 > 120 

Dikromátos kémiai 
oxigénigény, KOlk, 
mg/l  
Oldódásos korrózió 

MSZ ISO 6060 *) 
MSZ 12750-21 6 – 70 70 – 200 > 200 

NAD 4.1. táblázat: Környezeti osztályok a csapadékvizek, kommunális, ipari és 
mezőgazdasági szennyvizek és egyéb agresszív folyadékok, kondenzációs vizek kémiai 
korróziót okozó jellemző értékeitől függően 

A táblázat folytatódik 



139 

Biokémiai oxigénigény, 5 napos, BOl5, mg/l 
A szervesanyag-tartalom kifejezője 
A biokémiai oxigénigény (biológiai oxigénigény, oxigénigény, oxigénfogyasztás) az az 
oxigénmennyiség, amely a vízben levő szerves anyagok és oxidálható szervetlen 
vegyületek mikroorganizmusokkal való lebontásához, 20 °C hőmérsékleten szükséges. 
Nagysága függ a vízben levő mikrobák fajától és számától, a szerves anyagok 
minőségétől, a mikrobák tápanyag- és oxigénellátottságától, az emésztés időtartamától, a 
megvilágítástól, és a biológiai folyamatokra gátlóan vagy mérgezően ható anyagok 
jelenlététől. 
A biokémiai oxigénigény mutatóinak meghatározása hosszas vizsgálatot igényel, ezért 
vezették be a kémiai oxigénigény (KOI) mérőszámot, amelynek mérése egyszerűsége és 
kisebb időigénye miatt jobban elterjedt, mint a BOI meghatározás, annak ellenére, hogy 
a természetben lejátszódó folyamatokat a BOI értéke modellezi jobban 

Dikromátos kémiai oxigénigény, KOlk, mg/l 
Mérőszám, amelyet a szennyvizek oxidálható szervesanyag-tartalmának és oxidálható 
szervetlen anyag tartalmának együttes mennyisége kifejezésére használnak.   
A kémiai oxigénigény azon oxidálószer-mennyiséggel ekvivalens oxigén mennyisége, 
amely erősen savanyú közegben, magas hőmérsékleten, előírt ideig történő oxidációkor 
elfogy. 
A vizsgálat során a szennyvízmintát kálium-dikromát (K2Cr2O7) referenciaoldattal kell 
kezelni, ezért a vizsgálat eredményét dikromátos kémiai oxigénigénynek nevezik. 
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Kémiai jellemző  Vizsgálati módszer Környezeti osztály 
XA4(H) XA5(H) XA6(H) 

Vízben oldott 
(szabad) agresszív 
széndioxid (CO2) 
mg/l 
Oldódásos korrózió 

MSZ EN 13577 
MSZ 448-23 15 – 40 40 – 100 > 100 

Magnéziumion 
(Mg²+), mg/l 
Oldódásos korrózió 

MSZ EN ISO 7980 
MSZ 260-52 

MSZ EN ISO 14911 
MSZ 1484-3 

< 100 100 – 1000 >1000 

Ammóniumion 
(NH4

+), mg/l 
Oldódásos korrózió 

MSZ ISO 7150-1 
MSZ 260-9 

MSZ EN ISO 14911 
< 30 30 – 60 > 60 

Szulfátion (SO4
2-), 

SO3-ban, mg/l 
Duzzadásos 
korrózió 

MSZ EN 196-2 
MSZ EN ISO 

10304-1 
< 600 600 – 1500 > 1500 

NAD 4.1. táblázat: Környezeti osztályok a csapadékvizek, kommunális, ipari és 
mezőgazdasági szennyvizek és egyéb agresszív folyadékok, kondenzációs vizek kémiai 
korróziót okozó jellemző értékeitől függően. A táblázat folytatása 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-
szilárd-

sági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-cement 
tényezője, 

ill. víz- 
kötőanyag 
tényezője 
legfeljebb 

Friss 
beton 

tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térf.%  

Egyéb agresszív vizek és folyadékok kémiai korróziójának ellenálló 
beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Csapadékvíz, kommunális 
szennyvíz, illetve ezek gőze vagy 
permete éri a mérsékelten 
korrózió- és saválló betont 

XA4(H) C35/45 330 0,45 1,0 
Például: Esővíz elvezető és tároló műtárgyak, 
kommunális csatornázási elemek, trágyalé tároló 
medencék  

Ipari vagy mezőgazdasági 
szennyvíz vagy egyéb hasonló 
agresszív folyadék, illetve ezek 
gőze vagy permete éri a 
közepesen korrózió- és saválló 
betont 

XA5(H) C35/45 330 0,42 1,0 

Például: Csatornázási elemek, szennyvíz ülepítő 
medencék, hulladéklerakók csurgalékvíz tároló 
medencéi, terménytárolók  

Nagyon agresszív ipari 
szennyvíz vagy folyadék, illetve 
ezek gőze vagy permete éri a 
fokozottan korrózióálló betont 

XA6(H9 C40/50 330 0,38 1,0 
Például: Tisztítatlan szennyvizekkel és kemikáliákkal 
érintkező betonok, hűtőtornyok füstgáz elvezetéssel, 
állatetető vályúk és mezőgazdasági erjesztő silók 
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Az XA4(H) – XA6(H) környezeti osztályban a 
légbuborékos beton alkalmazása kis vízfelszívása 
folytán kedvező lehet.  
XA4(H) – XA6(H) környezeti osztályú betont 
újrahasznosított vagy visszanyert, tört 
adalékanyaggal készíteni nem szabad. 
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Az XA4(H) környezeti osztályban  
• CEM I-SR 5, CEM I-SR 3, CEM I-SR 0 (MSZ EN 197-1)   
szulfátálló vagy CEM II/A-S MSR (MSZ 4737-1) mérsékelten 
szulfátálló portlandcement alkalmazása ajánlott, mindegyik 
metakaolin vagy szilikapor kiegészítőanyaggal;  
• vagy CEM III/A-MSR (MSZ 4737-1) mérsékelten szulfátálló vagy 
CEM III/B-SR, CEM III/C-SR (MSZ EN 197-1) szulfátálló 
kohósalakcement alkalmazása ajánlott, a kohósalakcementek 
kiegészítőanyag nélkül.  

E cementek közül a CEM II-S MSR portlandcement és a CEM III 
kohósalakcementek savállóbbak (oldódásos korrózió), mint a CEM I-SR 
portlandcementek. 
CEM I portlandcementek esetén kohósalak, pernye vagy trasz 
kiegészítőanyag alkalmazása is kedvező.  
Oldódásos korrózió esetén elsősorban CEM III/B és CEM III/A 
kohósalakcementek és kohósalakot vagy pernyét vagy traszt vagy esetleg 
mindhármat tartalmazó CEM II portlandcementek alkalmazandók.  
Vasbeton esetén a vízbehatolás mélysége legfeljebb 35 mm legyen. 
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Az XA5(H) környezeti osztályban  
• CEM I-SR 3, CEM I-SR 0 (MSZ EN 197-1) szulfátálló  
   portlandcement alkalmazása ajánlott, mindegyik metakaolin  
    vagy szilikapor kiegészítőanyaggal;  
• vagy CEM III/B-SR, CEM III/C-SR (MSZ EN 197-1) szulfátálló       
   kohósalakcement alkalmazása ajánlott, a kohósalakcementek  
    kiegészítőanyag nélkül.  

E cementek közül a CEM III kohósalakcementek savállóbbak 
(oldódásos korrózió), mint a CEM I-SR portlandcementek.  
CEM I portlandcementek esetén kohósalak, pernye vagy trasz 
kiegészítőanyag alkalmazása is kedvező. 
Oldódásos korrózió esetén elsősorban CEM III/B és CEM III/A 
kohósalakcementek és kohósalakot vagy pernyét vagy traszt vagy 
esetleg mindhármat tartalmazó CEM II portlandcementek 
alkalmazandók.  
Az XA5(H) környezeti osztályban a beton agresszív folyadékkal és 
gőzével érintkező felületét ajánlott védőréteggel bevonni. 
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Az XA6(H) környezeti osztályban  
CEM I-SR 0 (MSZ EN 197-1) szulfátálló portlandcement alkalmazása 
ajánlott metakaolin vagy szilikapor kiegészítőanyaggal;  
vagy CEM III/C-SR (MSZ EN 197-1) szulfátálló kohósalakcement 
alkalmazása ajánlott kiegészítőanyag nélkül.  
E cementek közül a CEM III/C-SR kohósalakcement savállóbb 
(oldódásos korrózió), mint a CEM I-SR 0 portlandcement.  
CEM I portlandcement esetén kohósalak, pernye vagy trasz 
kiegészítőanyag alkalmazása is kedvező. 
Oldódásos korrózió esetén elsősorban CEM III/B és CEM III/A 
kohósalakcementek és kohósalakot vagy pernyét vagy traszt vagy 
esetleg mindhármat tartalmazó CEM II portlandcementek 
alkalmazandók.  
XA6(H) környezeti osztályú betont mészkő adalékanyaggal vagy 
mészkőliszt kiegészítőanyaggal készíteni nem szabad. 
Az XA6(H) környezeti osztályban a beton agresszív folyadékkal és 
gőzével érintkező felületét védőréteggel kell bevonni. 
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Oldódásos betonkorrózióról beszélünk, ha a szilárd betont kívülről 
folyamatosan savak, illetve savas vizek (például szénsavas gyógyvizek, 
ún. savanyúvizek) vagy lágy vizek érik, amelyek pH-értéke kicsi.  
A savak hatására a cementkő és a finomszemű karbonátos adalékanyag 
egy része kioldódik. 
A cement bázikus anyag, ezért a különböző cementek majdnem minden 
összetevője savban oldható, így a cementkövet a szerves és szervetlen 
savak általában megtámadják. A cementkő bonyolult meszes fázisait a 
savak vízoldható fázisokká alakítják, amelyek vizes és atmoszférikus 
hatásokra lebomlanak, oldódnak. 
Az esővíz és a lágy víz (például hűtőtornyok kondenzálódott vize) is 
képes a cementkő vízoldható összetevőit (szabad kalcium-hidroxid) 
lassan oldani. Ilyenkor az adalékanyag szemek között a felületen a 
cementkő egyre inkább korrodálódik, sőt a porózus mészkő vagy 
dolomit szemek maguk is oldódhatnak. Esővíz hatására a szabadban 
lévő beton felülete tíz évente általában 1 mm mélyen oldódik. A lágy víz 
kilúgozó hatására a betonban lévő szabad kalcium-hidroxid kioldódása 
a cementkő többi alkotórészének is a felbomlásához vezethet. 



147 

A levegő természetes széndioxid-tartalma miatt, az esővíz még 
légszennyezés nélkül is savas kémhatású, pH-értéke 5 és 6 között 
van. Erősen szennyezett levegőben az eső pH-értéke 4 alá is 
süllyedhet. 

       
A betonok savállóságát a térbeli hálós, szabad kalcium-hidroxid 
(portlandit, Ca(OH)2) szerkezet megszakításával, és a portlandit 
mennyiségének korlátozásával, illetve megkötésével lehet javítani. 
Kiegészítőanyagként kohósalak, kőszén pernye vagy szilikapor 
alkalmazását javasolják – és javasolható a metakaolin alkalmazása 
is –, mert ezek a cementkő kalcium-hidroxid-tartalmát csökkentve 
a saválló beton tartósságára jótékony hatással vannak.  
A saválló betonokat a kapilláris pórusok mennyiségének 
csökkentése, a tömörség növelése érdekében kis víz-cement 
tényezővel és a bedolgozhatóságot biztosító adalékszerrel kell 
készíteni. 
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Az oldódásos betonkorrózió ellenszereként bevált a kőszén pernye 
kiegészítőanyag alkalmazása, mert általa a beton szövetszerkezete 
tömörebb lesz. 
Szilikapor kiegészítőanyag használata esetén különösen a cement és az 
adalékanyag határfelülete lesz tömör. A cement tömegére vett  
7 tömeg% szilikaporral, nagy hatású folyósító adalékszerrel és 0,35 
értékű víz-cement tényezővel készített nagyszilárdságú beton  
(≥ C55/67) általában kétszer olyan jól ellenáll az oldódásos 
betonkorróziónak, mint a 0,45 víz-cement tényezővel készített 
közönséges beton.  
Vannak savállónak és szulfátállónak mondott, klinkert nem vagy csak 
alig tartalmazó cementek. Ilyen például a kis hőfejlesztésű, C3A-mentes 
Slagstar márkanevű osztrák kötőanyag (gyártja: Wopfinger 
Baustoffindustrie GmbH, feltaláló: Novák Dénes), amelynek mintegy  
79-85 tömeg% kohósalak és 10-20 tömeg% gipsz tartalma van,  
és hidratációja során alig keletkezik szabad Ca(OH)2. Hátránya a lassú 
kötés, amiért az előregyártásban csak korlátozottan alkalmazható. 
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A metakaolin puccolános tulajdonságú hidraulit. Poralakban a kaolinit 
nevű természetes agyagásványból állítják elő (450-800) °C közötti 
hőbontással.  
A lényegében amorf metakaolin fő összetevői a SiO2 (51-55 tömeg%) és 
az Al2O3 (40-42 tömeg%), és kisebb mennyiségben az Fe2O3 (0,5-4,5 
tömeg%), TiO2, K2O, CaO (0,10-0,35 tömeg%), MgO és Na2O. Átlagos 
szemnagysága 1-5 μm, fajlagos felülete 10-17 m2/g, anyagsűrűsége 
mintegy 2,5 g/cm3. 
A metakaolin betonba keverve az alit (trikalcium-szilikát 
klinkerásvány) hidratációjára hat, és finomságánál fogva a 
szilikaporhoz hasonlóan viselkedik, de puccolános reakcióképessége 
annak kétszerese. Javítja a beton savállóságát és világosabb színt 
kölcsönöz a betonnak. A cement 5-15 tömeg%-át metakaolinnal 
helyettesítve növekszik a beton nyomószilárdsága, kisebb mértékben a 
hajlító-húzószilárdsága, tűzállósága, csökken az áteresztő képessége és 
a kivirágzási hajlama, továbbá megnő fagy- és olvasztósó-állósága, sav- 
és szulfátállósága, valamint alkáli szilikát reakcióval szembeni 
ellenállóképessége. 
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A metakaolinnal az európai betonszabvány (MSZ EN 206-
1:2014) nem foglalkozik, de 2012-ben a szabvány francia 
változatához (NF EN 206-1:2004) nemzeti kiegészítést (NF EN 
206-1/CN:2012) csatoltak, és ebben tárgyalják az NF P 18-
513:2012 szabvány szerinti „A” típusú metakaolin aktív, II. 
típusú kiegészítőanyagkénti alkalmazását. Az NF P 18-513:2012 
szabvány szerinti „A” típusú metakaolin igen reakcióképes, 
nagyon tiszta és finom szemmegoszlású anyag, amelynek 
összetéle a francia metakaolin táblázatban található. 
„B” típusú metakaolint betonba alkalmazni nem szabad. 
Az NF EN 206-1/CN:2012 szabvány szerint az „A” típusú 
metakaolint a víz-kötőanyag tényezőben és a kötőanyag-
tartalomban k = 1,0 értékkel szabad figyelembe venni (k-érték 
elve, lásd az MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2015 szabványt). 
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A beton kötőanyagában, beleértve az előregyártott 
vasbetonelemek betonjának kötőanyagát is, a metakaolin-
tartalom/kötőanyag-tartalom viszonyszám: 

- CEM I fajtájú portlandcement esetén:   
metakaolin-tartalom/kötőanyag-tartalom ≤ 0,15 

- CEM II fajtájú portlandcement esetén, kivéve a CEM II/A-
D fajtájú szilikapor-portlandcementet, a CEM II/A-Q 
fajtájú kalcinált puccolán-portlandcementet és a CEM II/A-
M fajtájú kompozit-portlandcementet:  

 metakaolin-tartalom/kötőanyag-tartalom ≤ 0,10 
A 0,15 metakaolin-tartalom/kötőanyag-tartalom határérték 
0,15/0,85 = 0,18 metakaolin-tartalom/cement-tartalom 
határértéknek, a 0,10 metakaolin-tartalom/kötőanyag-tartalom 
határérték 0,1/0,9 = 0,11 metakaolin-tartalom/cement-tartalom 
határértéknek felel meg. 
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Francia metakaolin táblázat: NF P 18-513:2012 francia szabvány szerinti  
„A” típusú metakaolin követelménye 

Jellemző Követelmény 

(SiO2 + Al2O3) > 90 tömeg% 

Cl- iontartalom < 0,1 tömeg% 

SO3
2- iontartalom < 1,0 tömeg% 

Szabad CaO tartalom < 1,0 tömeg% 

Na2O egyenérték  Meg kell adni 

MgO tartalom < 4,0 tömeg% 

Izzítási veszteség < 4,0 tömeg% 

Metilénkék-érték, EN 933-9 szerint < 10 g/kg 

Összes, metakaolin által megkötött 
kalcium-hidroxid az NF P 18-513 
szabvány A. függeléke szerint 
vizsgálva 

> 700 mg kalcium-hidroxid/g 
metakaolin 
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Kiegészítőanyagok hozzávetőleges szemmegoszlási görbéinek 
összehasonlítása (DAfStb-Heft 561:2008 nyomán) 
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Aktív kiegészítőanyagok és a cement hidratációs hajlama a mész-
modulus (MM = CaO/SiO2) függvényében 
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Kiegészítőanyag 
A kiegészítőanyagok finom szemű szervetlen esetleg szerves anyagok, 
amelyeket a beton egyes tulajdonságainak javítására, vagy különleges 
tulajdonságainak kialakítására szokás alkalmazni. Szervetlen 
kiegészítőanyagok az MSZ EN 206:2014 szabvány szerint az  
I. típusú inert kiegészítőanyagok (például mészkőliszt, kvarcliszt) és a  
II. típusú aktív, puccolános és rejtett (latens) hidraulikus tulajdonságú 
kiegészítőanyagok.  
A II. típusú kiegészítőanyagokat hidraulitnak vagy hidraulikus 
kiegészítőanyagnak is nevezzük. A hidraulitok amorf, üveges 
szerkezetű anyagok. 
Az MSZ EN 206-1:2014 és MSZ 4798:2015 szabvány bizonyos  
II. típusú kiegészítőanyagok adagolása esetén a k-érték 
figyelembevételével megengedik az előírt cement-tartalom (cmin) 
csökkentését. Ebben az esetben az előírt cement-tartalom helyébe az 
előírt kötőanyag-tartalom lép. 
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Az XA4(H) – XA6(H) környezeti osztályban  
a CEM I – CEM II/A fajtájú portlandcement tartalmú, 
metakaolin vagy szilikapor kiegészítőanyaggal készített beton  
víz-kötőanyag tényezője kiszámítása során  

• a metakaolin-tartalmat k = 1,  
• a szilikapor-tartalmat k = 2 szorzó-tényezővel szabad  
  figyelembe venni, az utóbbit akkor, ha a víz-kötőanyag  
  tényező ≤ 0,45. 
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A betont a szervetlen és szerves savak egyaránt megtámadják, és 
ennek során elsősorban a cementkő portlandit, azaz szabad 
kalcium-hidroxid (Ca(OH)2)-tartalmával lépnek reakcióba, ezért 
a betonok savállósága elsősorban a portlandit mennyiségének 
korlátozásával javítható. 

Rankin-
diagram a 

legfontosabb 
cementek és 

aktív, II. típusú 
kiegészítőanyag
ok mezejének 
feltüntetésével 
(Röhling et al. 

2012) 
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Rankin-diagram a nagy 
mész-modulusú (MM = 
CaO%/SiO2% > 1,5) CEM I 
fajtájú portlandcement 
egyensúlyi pontjával (Ω2) 

Rankin-diagram a kis 
mész-modulusú (MM = 
CaO%/SiO2% < 0,5) 
puccolános 
kiegészítőanyag 
egyensúlyi pontjával 
(Ω1)  
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A könyv 168. oldalán olvasható:  
„Achtung: Unterhalb eines pH-
Wertes von etwa 4,5 ist auch ein 
dichter Beton nicht mehr 
beständig! Ein sicherer, 
langfristig wirkender Schutz 
von Betonbauteilen kann nur 
durch chemisch beständige 
Überzüge erreicht werden.”, 
azaz 
„Mintegy 4,5 pH-érték alatt 
már a tömör beton sem áll  
(a savaknak) ellen. A beton 
szerkezeti elemek biztos, tartós 
védelmét (savhatás ellen) csak 
kémiai hatásoknak ellenálló 
bevonatok alkalmazásával lehet 
elérni.”  
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Előre gyártott beton csatornázási aknaelemek 
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MSZE 15612:2014 Előre gyártott beton csatornázási aknaelemek 
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MSZE 15612:2014 Előre gyártott beton csatornázási aknaelemek 
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            Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-

szilárdsági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz- 

cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss beton 
tervezett átl. 

levegő-
tartalma , 
térfogat%  

Kopásálló beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Mérsékelten kopásálló,  
(k14/21 jelű) kavics- vagy  
zúzottkőbeton 

XK1(H) C30/37 310 0,50 1,0 – 1,5 
Zúzottkőbeton esetén a friss beton tervezett átlagos levegőtartalma 
legfeljebb 2,5 térfogat%. 
Például: Siló, bunker, tartály könnyű anyagok tárolására, 
garázspadozat, lépcső, járólap, kopásálló réteggel ellátandó ipari 
padlóburkolat kopásálló réteg nélkül 

Kopásálló,  
(k12/18 jelű) zúzottkőbeton 

XK2(H) C35/45 330 0,45 1,5   
Például: Nehéz anyagok tárolója, gördülő hordalékkal érintkező 
beton, egyrétegű járdalap és monolit járda, kétrétegű járdalap 
kopórétege, közönséges útszegélyelem, lépcső, vasbeton lépcső,  
aknafedlap 

Fokozottan kopásálló,  
(k10/15 jelű) zúzottkőbeton 

XK3(H) C40/50 350 0,40 1,5   

Például: Egyrétegű útburkolóelem, kétrétegű útburkolóelem 
kopórétege, kopásálló útszegélyelem, vasalatlan útpályaburkolat, 
repülőtéri pályaburkolat, konténer átrakó állomás térburkolata 

Igen kopásálló,  
(k8/12 jelű) zúzottkőbeton 

XK4(H) C45/55 370 0,35 1,5 
Például: Ipari padlóburkolat, amelyre nem kerül kopóréteg 
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A Böhme-féle kopásállóság vizsgálat elve:  
A 294,3 N erővel [(6 kg teher)·(5-szörös áttétel) 
= 30 kp] terhelt próbatestet percenként  
30 fordulatot végző öntöttvas korongon, 487 m 
hosszú úton, legalább 95 tömeg% 
alumíniumoxid tartalmú, (~0,12-0,15 mm 
szemnagyságú) korund porral kell koptatni 
szárazon vagy vizesen. A tárcsa 
körülfordulásainak száma 352 körülfordulás 
(16 periódus)·(22 fordulat). A koptatópor 
mennyisége 20±0,1 g/periódus. A kopás 
mértékét térfogatveszteségben kell kifejezni.    
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MSZ 18290-1:1981 szerinti  
Böhme koptatógép  

1+5 kg 
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MSZ 18290-1:1981 szerinti  
Böhme koptatógép 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-

szilárdsági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Friss beton  
tervezett 
átlagos 
levegő-

tartalma, 
térfogat%  

Vízzáró beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja 

Vízzáró beton, amelybe  
a víz legfeljebb 50 mm 
mélyen hatol be (vz50) 

XV1(H) C25/30 300 0,60 1,0 – 2,0   

Megjegyzés: A beton általában megfelel az állandóan legfeljebb 1 méter 
magas (0,01 N/mm2 = 0,1 bar) víznyomás hatásának kitett helyen. 

Például: Pincefal, csatornafal, mélyalap, áteresz, folyóka, surrantóelem, 
mederlap, mederburkolóelem, rézsűburkolat, legfeljebb magas víztároló 
medence, záportározó, esővízgyűjtő akna 

Vízzáró beton, amelybe  
a víz legfeljebb 35 mm 
mélyen hatol be (vz35) 

XV2(H) C30/37 300 0,55 1,0 – 1,5 

Megjegyzés: A beton általában megfelel az állandóan 1-10 méter magas 
víznyomás hatásának kitett helyen.  

Például: Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, 1 m-nél magasabb 
víztároló medence, föld alatti garázs, aluljáró külön szigetelőréteg nélkül, 
földalatti alaptestek, kiegyenlítő lemezek 

Vízzáró beton, amelybe  
a víz legfeljebb 20 mm 
mélyen hatol be (vz20) 

XV3(H) C30/37 300 0,50 1,0 – 1,5   

Megjegyzés: A beton általában megfelel az állandóan legalább 10 méter 
magas (0,1 N/mm2 = 1,0 bar) víznyomás hatásának kitett helyen.  

Például: Vízépítési szerkezetek, mélygarázs, mélyraktár, alagút külön 
szigetelőréteg nélkül, csatornázási műtárgyak 
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T. C. Powers (1946-1947) után 

Düsseldorf, 2009. 
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Az MSZ EN 206:2014 betonszabvány és annak nemzeti 
alkalmazási dokumentuma, az MSZ 4798:2015 szabvány 
értelmében a beton vízzáróságát az MSZ EN 12390-8:2009 
szabvány szerint kell vizsgálni.  

Az MSZ 4798:2015 szabvány szerint a beton akkor vízzáró, 
ha a szabványosan végzett vizsgálat során, 5 bar víznyomás 
mellett a vízbehatolás mélysége:  

XV1(H) környezeti osztályban legfeljebb 50 mm (vz50),   
XV2(H) környezeti osztályban legfeljebb 35 mm (vz35),   
XV3(H) környezeti osztályban legfeljebb 20 mm (vz20).  

Vasbetont vz50 vízzárósági osztályú, feszített vasbetont vz50 és 
vz35 vízzárósági osztályú betonból készíteni nem ajánlott.  
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0,5 bar (0,05 N/mm2 = 5 kPa), 
azaz 5 m 

magas vízoszlop  nyomása   

Vizsgálati idő 15 perc 
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1) 100 év tervezési élettartamú beton esetén a megengedett víz-cement, 
illetve víz-kötőanyag tényező a környezeti osztály táblázatában 
szereplő értéknél, ha az 0,5, vagy annál nagyobb, akkor 10%-kal, ha 
az 0,5-nél kisebb és eléri a 0,4 értéket, akkor 5%-kal kisebb.  

2)  A friss beton levegőtartalma feszített vasbeton esetén a környezeti 
osztály táblázatában szereplő értékeknél 25%-kal kisebb.  

 Ha a beton újrahasznosított adalékanyaggal készül, akkor a friss 
beton levegőtartalma a környezeti osztály táblázatában szereplő 
értékeknél 25%-kal nagyobb.  

 100 év tervezési élettartamú beton esetén a friss betonban 
megengedett bennmaradt átlagos levegőtartalom (légpórustartalom) 
a környezeti osztály táblázatában szereplő értéknél 20%-kal kisebb.  

3) E szabvány szerint azokat a betonokat, amelyeket fagy, illetve fagy 
és olvasztósó hatása is ér, az XD környezeti osztály helyett az  
XF környezeti osztályba kell sorolni. 

4) A XF és XF(H) környezeti osztályokban a betonok fagy- és 
olvasztósó-állóságát is vizsgálni kell a NAD 5.2. táblázat szerint, és a 
beton feleljen meg a NAD 5.2. táblázat szerinti követelménynek.   
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5) Az XA4(H) –XA5(H) környezeti osztályokban meg kell vizsgálni a 
kötőanyag-keverék szulfátduzzadását (MSZ 4737-1:2004), valamint a 
megszilárdult cementpép (megszilárdult kötőanyagpép) kémiai 
oldhatóságát ecetsavban (MSZ 4798:2015 szabvány O. melléklete). 

6) A CEM I – CEM II fajtájú portlandcement tartalmú XA4(H) – XA6(H) 
környezeti osztályú betont metakaolin vagy szilikapor kiegészítőanyaggal 
kell készíteni. A víz-kötőanyag tényező kiszámítása során a metakaolin-
tartalmat k = 1, a szilikapor-tartalmat k = 2 szorzó-tényezővel szabad 
figyelembe venni. 

7) Az XK(H) környezeti osztályokban a beton kopásállóságát,  
az XV(H) környezeti osztályokban a beton vízzáróságát is meg kell 
vizsgálni. 

8) Ha a vízzáró betont fagyhatás éri, akkor a megfelelő  
XF környezeti osztály, ha agresszív környezetben fekszik, akkor a 
vonatkozó XA, XD esetleg XS környezeti osztály követelményeit is 
figyelembe kell venni. Ilyenkor az XF környezeti osztály összes 
levegőtartalma a mértékadó.  

9) Előfeszített vasbeton szerkezetek készítéséhez az MSZ EN 13369 szabvány 
szerint legalább C30/37 nyomószilárdsági osztályú betont kell alkalmazni. 
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Köszönöm  szépen   
a figyelmüket... 
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