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Az európai szabványok hazai bevezetésének története
1991-re nyúlik vissza, amikor is Magyarország a teljes
jogú CEN (Comité Européen de Normalisation =
Európai Szabványügyi Bizottság) tagság elnyerése
érdekében elkezdte az EN európai szabványok
honosítását.
A teljes jogú CEN tagság elnyerésének feltétele az volt,
hogy Magyarország az EN szabványok 80 %-át
bevezesse.
Ez a feltétel 2002 végére teljesült,
és Magyarország 2003. január 1. óta
a CEN teljes jogú tagja.
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A CEN tagság hazánkat arra kötelezi,
hogy az európai szabványokat a
megjelenést követő
hat hónapon belül honosítsa,
és az ellentmondó régi nemzeti
szabványokat visszavonja.
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2004 nyara a régi magyar adalékanyag
stb. termék- és vizsgálati szabványok
visszavonásának az időszaka volt.
A visszavont szabványok helyét
• a megfelelő európai szabványok,
• a magyar nemzeti alkalmazási
dokumentumok (ha vannak),
• új nemzeti szabványok (ha vannak),
• a műszaki előírások
foglalták el.
4

5

6

Az MSZ EN 206:2014 szabványt (angol nyelven)
2014. július 1-én vezették be Magyarországon
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Az MSZ 4798-1:2004 szabványt
2014. október 1-jén vissza vonták,
de az új nemzeti szabvány megjelenéséig a szerződő felek
kölcsönös megegyezéssel alkalmazhatják.
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Az új MSZ 4798:2015 szabvány kidolgozását
a beton- és cementgyártók munkaközössége
2013 decemberében megkezdte, és a kidolgozott anyagot a
Magyar Szabványügyi Testületnek
2014. április végén leadta.
A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 107
„Beton és előre gyártott beton termékek” című
szabványosító bizottsága
a szabvány vitáját 2014. június 24-én megkezdte.
Eddig mintegy 30 vitaülés és több kisebb egyeztető
megbeszélés zajlott le,
és a szabvány végleges szövegének kialakítása
még jelenleg is folyamatban van.
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MSZ EN 1992-1-1:2005
„Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó
szabályok”
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Nemzeti építési törvények
és rendeletek
(a felhasználás helyén érvényes)

MSZ EN 1990 (Eurocode)
Tartószerkezet tervezés alapjai
MSZ EN
13670
Kivitelezés

MSZ EN 1992 (Eurocode 2)
Vasbeton és feszített beton
tartószerkezetek méretezése és tervezése

MSZ EN 13369
Beton
késztermékek

MSZ 4798:2015

MSZ EN 206
MSZ EN 197
Cement
MSZ EN 1008
Keverővíz
MSZ EN 12620
Beton adalékanyagok
MSZ EN 450
Pernye betonhoz
MSZ EN 13263
Szilikapor betonhoz

MSZ EN 15167
Granulált kohósalak
liszt betonhoz
MSZ EN 13055
Könnyű
adalékanyagok
MSZ EN 934-1 és 2
Beton
adalékszerek
MSZ EN 14889
Szálas anyagok
betonhoz
MSZ EN 12878
Pigmentek

MSZ EN 12350
Frissbeton
vizsgálata
MSZ EN 12390
Szilárd beton
vizsgálata
MSZ EN 13791
Építményekben lévő
beton nyomószilárdságának értékelése
MSZ EN 12504
Építményekben lévő
beton vizsgálata
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3.1.1.4. Tervezett beton (designed concrete)
Olyan beton, amelynek szükséges tulajdonságait és, ha van, egyéb
kiegészítő jellemzőit a gyártó számára előírják, aki felelős azért,
hogy a betont előírt tulajdonságokkal és az egyéb kiegészítő
jellemzőkkel készítse el.
3.1.1.10. Előírt összetételű beton (prescribe concrete)
Olyan beton, amelynek összetételét és az alkalmazandó
alkotóanyagokat a gyártó számára előírják, aki az előírt
összetételű beton szolgáltatásáért felelős, de nem felelős az előírt
összetétel és az előírt alkotóanyagok megfelelőségéért.
3.1.1.19. Előírt szabványos beton (standardized prescribed
concrete)
Olyan beton, amelynek összetételét a beton alkalmazási helyén
érvényes szabvány adja meg. (Magyarországon ezt a betont
receptbetonnak hívták, jelenleg nincs rá érvényes szabvány.)
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3.1.1.18. Előíró (specifier)
A friss és a szilárd beton tulajdonságait meghatározó személy
vagy szervezet
Az előíró felelős a betonnal szemben támasztott követelmények
(nyomószilárdsági osztály, környezeti osztály, legnagyobb
szemnagyság, konzisztencia stb.) előírásáért. Előíró lehet a
megrendelő (vevő), a tervező, a vállalkozó (kivitelező).
Ha a beton tervezett beton, akkor a szerkezet vagy szerkezeti
elem tervezője az előíró, aki a követelményeket (műszaki
feltételeket) adja meg. A gyártó felelőssége annak a
betonkeveréknek (betonösszetételnek) a megtervezése, amely a
megadott követelményeket kielégíti.
A tervezett beton összetételét az építtető vagy a szerkezettervező
vagy a gyártó vagy a felhasználó megrendelésére a
betontechnológus adja meg, és vállal felelősséget a megkövetelt
tulajdonságok teljesüléséért.
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Ha a beton előírt összetételű beton, akkor az előíró (tehát a
követelmények, azaz műszaki feltételek megfogalmazója)
változatlanul a szerkezettervező, de a követelményeket kielégítő
betonkeverék (betonösszetétel) megtervezése nem a gyártó
felelőssége, hanem vagy az építtető vagy a szerkezettervező vagy
a felhasználó által megbízott betontechnológusé, aki a
betonösszetételi előírást (összetételi követelményeket, például
cement fajtája, cement-tartalom, víz-cement tényező, konzisztencia,
adalékanyag fajtája, adalékanyag legnagyobb szemnagysága,
adalékszerek fajtája és adagolása stb.) fogalmazza meg.
A gyártó csak az előírt összetétel betartásáért felelős és nem
felelős az előíró (szerkezettervező) által részletezett egyéb
követelmények kielégítéséért.
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A gyártó felelős a gyártásellenőrzéséért és a beton megfelelőségért a kezdeti
gyártást megelőző időszakban, a kezdeti gyártás és a folyamatos gyártás
időszakában, és a beton átadás-átvételi eljárása során.
Megfelelőség értékelése

a kezdeti gyártást
megelőző időszakban
végzett
első típusvizsgálat
eredménye alapján
Első típusvizsgálat
értékelése, felügyelete
és tanúsítása:
Gyártó
Felügyelő (tanúsító)
szervezet
Vizsgáló laboratórium

Megfelelőség
értékelése

Megfelelőség
értékelése

megfelelőség
értékelése

a kezdeti gyártás

a folyamatos

az átadás-

időszakában

gyártás
átvételi eljárás
során
időszakában végzett

végzett gyártásközi
ellenőrzés eredménye gyártásközi ellenőrzés
eredménye alapján
alapján
Megfelelőség értékelés résztvevői
Gyártásközi
Gyártásközi
ellenőrzés értékelése, ellenőrzés értékelése,
felügyelete és
felügyelete és
tanúsítása:
tanúsítása:
Gyártó
Felügyelő (tanúsító)
szervezet
Vizsgáló
laboratórium

Gyártó
Felügyelő (tanúsító)
szervezet
Vizsgáló
laboratórium

(S melléklet)

Átadás-átvételi
eljárás:

Gyártó
Vevő
Vizsgáló
laboratórium
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A kezdeti gyártás a legalább 35 vizsgálati eredmény
meghatározásáig tartó termelési időszak (egymás utáni, kihagyás
nélkül).
A folyamatos gyártás akkor kezdődik, amikor már legalább
35 vizsgálati eredményt meghatároztak 12 hónapnál nem
hosszabb idő alatt.
Ha az egyedi összetételű beton termelését 12 hónapnál hosszabb
időre szüneteltetik, akkor az újból megkezdett termelésre a
gyártónak a kezdeti gyártás időszakára vonatkozó feltételeket,
mintavételi és vizsgálati tervet kell alkalmaznia.
Folyamatos gyártás közben is alkalmazhatja a gyártó a kezdeti
gyártásra vonatkozó feltételeket, mintavételi és vizsgálati tervet.
Az MSZ 4798.2015 szabvány szerint mind a kezdeti gyártás, mind a
folyamatos időszakában készített beton nyomószilárdságát az
átadás-átvételi folyamatban külön megfelelőségi feltételek szerint
kell vizsgálni és értékelni.
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A beton jele (megnevezése) független attól, hogy a beton
tervezett beton, vagy előírt összetételű beton, vagy
előírt szabványos, esetleg előírt iparági beton.
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A beton jele
Az elképzelések szerint a beton jele
a következőket tartalmazza:
• a beton nyomószilárdsági osztályának jelét;
• a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete)
betűjelet;
• könnyűbetonok esetén a szilárd könnyűbeton testsűrűségi
osztályának jelét;
• azon betonok esetén, amelyek adalékanyaga nem
homokos kavics, az adalékanyag megnevezését, amellyel
készült, például zúzottkővel (ezt részletezve például
bazalttal, andezittel, mészkővel, dolomittal, riolittufával,
stb.), újrahasznosított adalékanyaggal, barittal, duzzasztott
agyagkaviccsal stb.;
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• a betonszerkezethez tartozó környezeti osztály(ok)

jelét, amelynek építésére a betont felhasználják;
•a
beton
adalékanyag
névleges
legnagyobb
szemnagyságának a jelét;
• a beton konzisztencia osztályának jelét, vagy a
konzisztencia tervezett értékét tűréssel. A konzisztencia
megnevezésére
a
megszokott,
régi
magyar
megnevezéseket (földnedves, kissé képlékeny, képlékeny,
folyós,) nem szabad alkalmazni;
• a betonnak a – cement tömegére vonatkoztatott –
klorid-tartalmát, ha az a megengedett 0,2 tömeg%-nál
(vasbeton), vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén)
nagyobb;
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• ha a kiíró követelményként megadja a cement
minőségét, akkor a cement jelét a beton jelében a
konzisztencia osztály jele után (ha a beton jelében
szerepel a kloridtartalom jele, akkor ez után) kell
feltüntetni;
• ha a beton tervezési élettartama 50 év, akkor a
beton jelében nem kell megadni, ha ettől eltérő, akkor
azt a beton jelében a szabvány száma előtt kell
feltüntetni;
• a szabvány számát: MSZ 4798:2015.
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A tervezői műszaki leírásnak a beton jelén kívül
tartalmaznia
kell
minden
olyan
egyéb
követelményt, amelyet az építmény vagy a beton
tervezője a beton készítésével kapcsolatban a
beton jelén kívül a gyártó és a kivitelező számára
előír.
Ilyen utasítás vonatkozhat például a beton
felületének
kialakítására,
a
beton
szikramentességére stb., de bármilyen, a beton
minőségével
kapcsolatos
egyéb,
tervezői
követelményre is.
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A tervezett beton jelét az előíró adja meg mindazon
szervezetek vagy személyek számára, amelyek vagy
akik a beton összetételét meghatározzák.
A felhasználó megrendelheti a betont a gyártótól a
fenti jelölések szerint (tervezett beton, ekkor a
megfelelő betonösszetétel meghatározása a gyártó
feladata),
és megrendelheti a beton jelének megadása mellett az
összetétel előírásával (előírt összetételű beton, ekkor a
megfelelő betonösszetétel meghatározása a felhasználó
feladata).
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Példák a beton jelére Magyarországon
1. példa. Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú
betonnak (közönséges betonnak) a jele, amelyből
vasbeton keretszerkezet épül (környezeti osztály:
XC3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax =
24 mm, konzisztenciája képlékeny és a tervezés
idején ismeretes, hogy a konzisztenciát roskadás
méréssel fogják vagy kell meghatározni, és a
roskadási mértéknek 50-90 mm közé kell esnie,
tehát konzisztencia osztálya S2, a következő:
C30/37 - XC3 - 24 - S2 - MSZ 4798:2015
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2. példa. Valamely esőnek és fagynak kitett,
olvasztó sózás nélküli, agresszív talajvízzel
érintkező
vasbeton
támfal
C30/37
nyomószilárdsági osztályú, légbuborékképző
adalékékszer nélkül, Dmax = 32 mm legnagyobb
szemnagyságú
adalékanyaggal,
szulfátálló
portlandcementtel
készülő,
képlékeny
konzisztenciájú és 420 - 480 mm közötti terülési
mértékű betonjának a jele:
C30/37 – XC4, XF1, XA2, XV1(H) – 32 – F3 –
CEM I 32,5 SR 3 – MSZ 4798:2015
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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 (kalciumszulfoaluminát-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 2,5szeresére 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 aluminátmodulus (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,
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akkor a cement szulfátálló.

Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány – meghaladva elődjét, az MSZ EN 1971:2000 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%
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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.
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Az MSZ 4737-1:2013 szabvány szerint
 mérsékelten szulfátálló cement: Az MSZ EN 197-1 szabvány
szerinti CEM II típusú portlandcement, amelyben
portlandcementklinker aluminátmodulusa legfeljebb 1,0,
valamint az MSZ EN 197-1 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
 aluminátmodulus (AM): a portlandcementklinker
tömegszázalékban kifejezett alumínium-oxid- (Al2O3) és vas-oxid(Fe2O3) tartalmának hányadosa.
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3. példa. Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú,
kopásálló,
légbuborékképző
adalékszerrel
gyártott
(közönséges)
bazaltbetonnak
a
jele,
amelyből
karbonátosodásnak, fagy és sózás hatásának, valamint
koptatóhatásnak kitett beton útszegélyelem készül (környezeti
osztály: XC4, XF4, XK3(H)), névleges legnagyobb
szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és
terülési mértéke 420 - 480 mm közé esik, konzisztencia
osztálya F3, a következő:
C40/50 - bazalt zúzottkővel – XC4, XF4, XK3(H ) - 24 - F3 MSZ 4798-1:2015
vagy
C40/50 - bazalt zúzottkővel – XC4, XF4, XK3(H ) - 24 - F3
(450±30 mm) - MSZ 4798-1:2015
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4. példa. Annak az LC12/13 nyomószilárdsági osztályú
könnyűbetonnak a jele, amelynek a testsűrűsége szilárd
állapotban 1600 - 1800 kg/m3 közé esik, adalékanyaga
duzzasztott agyagkavics, és amelyből könnyűbeton belső
teherbíró fal épül (környezeti osztály: X0b(H)), névleges
legnagyobb szemnagysága Dmax = 16 mm, konzisztenciája a
kissé képlékeny és a képlékeny határán van, konzisztencia
osztályának jele a tömörítési mérték jelével kifejezve C2, a
következő:
LC12/13 - ρLC 1,8 - duzzasztott agyagkaviccsal - X0b(H) - 16
- C2 - MSZ 4798-1:2015
vagy
LC12/13 - ρLC 1,8 - duzzasztott agyagkaviccsal - X0b(H) - 16
- C2 (1,25-1,11) - MSZ 4798-1:2015
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5. példa. Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú
(közönséges) betonnak a jele, amelyből esőtől védett helyen
álló feszített vasbeton gerenda készül (környezeti osztály:
XC3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 24 mm,
konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420 - 480 mm
közé esik, konzisztencia osztálya F3, megengedett
kloridtartalma a cement tömegszázalékában kifejezve
0,1 tömegszázalék, CEM 52,5 szilárdsági osztályú
portlandcementtel készül, tervezési élettartama 100 év,
a következő:
C40/50 - XC3 - 24 - F3 - Cl 0,1 - CEM 52,5 - 100 év –
MSZ 4798-1:2015
vagy
C40/50 - XC3 - 24 - F3 (450±30 mm) - Cl 0,1 - CEM 52,5 - 100
év - MSZ 4798-1:2015
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A beton jelében első helyen a nyomószilárdsági osztály jele áll.
A C betűjelet követő első szám a Φ150ˣ300 mm méretű,
szabványosan tárolt, 28 napos próbahengereken meghatározott
nyomószilárdság jellemző (karekterisztikus) értéke N/mm2-ben.
A második, a törtvonalat követő szám a 150 mm élhosszúságú,
szabványosan tárolt, 28 napos próbakockákon meghatározott
nyomószilárdság jellemző (karekterisztikus) értéke N/mm2-ben.
Az MSZ 4798:2015 szabvány szerint a nyomószilárdsági osztály a
még be nem épített betonból vett, sablonban készített, általában
28 napos, esetleg előzetes írásbeli megállapodás mellett 42 napos
(például útépítési beton) vagy legfeljebb 56 napos korú
(például tömegbeton) próbatesten, szabványosan mért
nyomószilárdságra vonatkozik, és előírt jellemző értéke
(karakterisztikus értéke) is e betonkorok valamelyikéhez,
általában a 28 napos, esetleg a 42 vagy legfeljebb 56 napos
korhoz tartozik.
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Szokványos beton
nyomószilárdsági osztálya
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60

Nagyszilárdságú beton
nyomószilárdsági osztálya
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115
C8/10, C12/15 és C16/20
nyomószilárdsági jelű betonból
vasbetont vagy feszített
vasbetont készíteni nem
szabad.
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Ha a nyomószilárdsági osztállyal a 28 napostól eltérő
korú beton nyomószilárdságát jellemzik, akkor ezt a
körülményt az építmény megvalósítási szerződésében, a
betontechnológiai utasításban és a beton szállítólevelén
rögzíteni szükséges.
A szerkezeti elemet igénybevételnek kitenni csak azután
szabad, miután a beton nyomószilárdsága elérte az előírt
nyomószilárdságot.
A 28 napos korúnál idősebb beton nyomószilárdságából
a 28
napos
nyomószilárdságra
visszamenőleg
következtetni vagy annak megfelelőségét utólag igazolni
nem szabad.
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3.1.2. szakasz
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A beton 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:
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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 47981:2004 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 – nyomószilárdsági osztály
elegendő a környezeti hatásoknak a tervezési élettartam alatt ellenálló beton
készítéséhez.
Cementek szilárdulási folyamata
(Rendchen, K.: Hüttensandhaltiger
Zement. Verlag Bau+Technik.
Düsseldorf, 2002).
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Köszönöm szíves figyelmüket
44

