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szi ge telés, falazó elem)
• polisztirol betonok (PSH beton,

LÖGLEN, HABITEN)
• perlit beton (falazó elem, mono -

lit hőszigetelés)
• fabeton (DURISOL, FABE -

TON, VELOX)
• papír beton (ISOCELL)

Teherhordó könnyűbetonok
• keramzit betonok (LIAPOR,

HA  BI SOL)
• habüveg-kavics betonok (Liaver

üveg gyöngy, habkavics)
• téglazúzalék beton (falazó- és fö -

dé melemek
• habosított kohósalak beton (pa -

nel, blokk, öntött beton)
• tufabeton (vibropréselt falazó- és

ké ményelemek)
• PHG-beton (perlit-hab gra nu lá -

tum)
• No-fines beton (öntött beton)

Különleges tulajdonságú betonok felsorolása
• nagyszilárdságú és nagy teljesítő ké -

pes ségű betonok
• szálerősített betonok (Dramix,

Forte-Fibre, Concrix)
• fényáteresztő betonok (Litracon,

Pixel)
• agresszív hatásnak ellenálló beto -

nok (szul fátálló)
• vízzáró beton
• fagy- és sózásálló beton
• kopásálló beton
• hő- és tűzálló betonok
• sugárvédő betonok (nehéz és hid -

rát be ton)
• műbetonok (poliészter és epoxi

gyan  ta, polimer beton)
• kis zsugorodású és kúszású beto nok
• kis hőfejlesztésű betonok
• duzzadó beton és habarcs (MAX -

DINA MIT, MAXPLUG)
Különleges betontechnológiák (különleges el -
já rás sal készített)
• lőtt beton (torkrét beton)
• öntömörödő beton (nagyhatású

fo lyó sítószerek)
• pörgetett beton (centrifugális erő)
• tömegbeton (nagy tömegű beton)
• vákuum beton (TREMIX)
• víz alatti betonozás (kontraktor,

kol k rét)
• tömedékelő és üregkitöltő betonok

(per nyebeton, habbeton)
• dermesztett beton (szövetszer ke -

Betontechnológia

Különleges betonok és beton -
technológiák, 1. rész
DR. ORBÁN JÓZSEF
okl. szerkezetépítõ mérnök, betontechnológus szakmérnök
tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar

A cikk a Magyar Betonszövetség 2010. évi szakmai konferenciáján elhangzott elõ -
a dás alapján készült, annak rövidített változata. Az elõadásra készülve átla poz -
tam a több évtized alatt összegyûlt szakirodalmamat, elõadásvázlataimat, meg ál -
la  pí tottam, hogy száznál is több különleges habarcs- és betonféleség szerepel a
jegy  zeteimben. A konferencia elõadásban sem törekedtem a teljes körû felso ro -
lás  ra, csak azokat a különleges betonokat és betonozási eljárásokat ismertettem,
ame lyek hez valamilyen személyes kapcsolatom is fûzõdik. E cikkben tovább szû -
kí  tettem a részletes ismertetést.
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Betontechnológiák fejlődése, visz -
sza tekintés

A 60-as években a kötésgyorsított
és gőzölt betonokat is a külön le ge sek -
hez soroltuk, a betontechnológia fej -
lesz tésének a jövőjét pedig a mű be to -
nok alkalmazásában láttuk. A beton -
tech nológiai szakma elsősorban az
üze mi előregyártás területére korlá to -
zó dott, és kevés szerep jutott még a
mun ka helyi betonozási technoló giák -
nak. A térelhatároló falszerkezetek
gyár tásához nagy mennyiségben alkal -
maz  tak könnyűbetonokat, hangsúlyt
fek tetve az ipari melléktermékek hasz -
no sítására. Az energiaárak növeke dé -
sét követően, a 80-as évektől kezdve
csök kent a könnyűbetonok felhasz ná -
lá sa, és jelentősen bővült a hőszigetelő
be to nok választéka. Az alkalmazott
alap anyagok és gépi berendezések fej -
lő dése az utóbbi évtizedben lehetővé
tet te az igen korszerű és hatékony be -
ton  technológiák (pl. szálerősített lőtt -
be ton) alkalmazását.

A különleges betonok és beton -
tech nológiák csoportosítása

A különleges betonok csoporto sí -
tá sa és ismertetése meglehetősen
szub jektív jellegű, mivel számos eset -
ben vettem részt az egyes betonok al -
kal mazásában, fejlesztésében, szaba -
dal mi kidolgozásában.

A betontechnológiák korrekt cso -
por to sítását nehezíti, hogy ezt minden
szak ember más-más szempontok alap -
 ján tenné meg, valamint egyes be ton -
fajták több csoportba is beso rol ha tók.

Betonfajták tulajdonságuk és be -
dol  gozási technológiájuk szerint
Különleges tulajdonságú betonok
Ezek lényegében normál összetételű
"ka vics" betonok, de kötőanyaguk
vagy adalékszer adagolásuk miatt vál -
nak különleges tulajdonságúvá. Példá -
ul szulfátálló, kis hőfejlesztésű, fagy -
álló, bauxit betonok stb.
Különleges betonok
Ezek a betonösszetételük (adalék -
anyag, kötőanyag és adalékszer) miatt
kü lönleges tulaj don sá gúak. Például sa -
lak betonok, vízzáró betonok, nagyszi -
lárd ságú betonok, műbetonok stb.
Különleges betontechnológiák
Ezek a betonok elsősorban a bedol go -
zá si módjukban térnek el a normál be -
to noktól. Például pörgetett betonok,
lőtt beton, öntömörödő beton, víz
alat ti betonozás stb.
Egy másik megközelítésben, lehetnek a beto -
nok a normáltól eltérőek
• szilárdulási módjukban, pl. kötés -

kés leltetett beton, autoklávolt be -
ton

• különleges tulajdonságukban, pl.
ko  pás álló beton, tűzálló beton

• különleges alkalmazási módjukban,
pl. duzzadó beton, szűrő beton

• esztétikus megjelenésükben, pl.
szí   nes- és látszóbeton.

Különleges betonok felsorolása
Hőszigetelő betonok

• pernye gázbeton (BORSOD,
HEBEL)

• pórusbeton (YTONG, SIPO -
REX)

• habbeton (BauMix tetőfödém



ze tes gipsz zsaluzat)
• látszóbetonok (esztétikus nyers be -

ton felületek)
• úsztatott beton (rétegelt ciklop be ton)
• téli betonozás (betonozás hideg

idő ben)
• hűtött és autoklávolt betonok

(csepp folyós nitrogén)
• öntött beton technológiák (zsalu -

ele mes- és zsalutáblás)
• különleges zsaluzási technológiák

(Gut ta draytex légréses)

Különleges betonok és betontech -
no lógiák ismertetése
Az elhangzott előadás alapján írt cikk -
ben nincs lehetőség a közel 50 féle be -
ton részletes ismertetésére, ezért csak
né há nyat emelek ki a sok közül, és
azo kat is csak röviden mutatom be,
mi  vel az egyes betonok részletesebb
le    írása megtalálható Balázs György
nem  régen megjelent három kötetes
köny vé ben.

Sejtesített hőszigetelő betonok
A 60-as években gyártott BORSOD
gáz  szilikát falazó elemek anyagát a
per  nye+mész együttőrlésével állí tot -
ták elő Berentén, melyet alumínium
pasz ta adagolásával keletkező hidro -
gén gázzal sejtesítettek, majd darabo -
lás után - a pernye-mész puccolán -
reak ció biztosítása érdekében - auto -
klá volták.
A falazó elemek szilárdsága (fcm =  3-5
N/mm2) megfelelő volt, de a hő ve -
zetési tényezőjük (λ = 0,19 W/mK) az
utóbbi években a falszerkezetektől el -
várt, egyre csökkenő hőátbocsátási té -

nyező miatt már nem felelt meg a kö -
vetelményeknek, ezért a gyártását
meg  szüntették.
A HEBEL pernye-gázbeton falazó
ele meket cement+mész kötőanyaggal
gyár tották Visontán, őröletlen, nagy
faj lagos felületű filter-pernye felhasz -
ná lásával. A finom pernyének igen
nagy volt a vízmegkötő képessége,
amit a kész falazatban adott csak le.
Lé nye gében az okozta a vesztét az
egyéb ként korszerű gyártástech no ló -
giá val gyártott terméknek, hogy az
igen precíz mérettűréssel gyártott ele -
me ket falazás közben egymáshoz ra -
gasz tották, és az egész falszakasz anya -
ga egy tömbként viselkedve adta le a
vi zet és zsugorodott, a keletkező fe -
szült ségek pedig igen komoly repe dé -
se ket okoztak a falazatban.
Az YTONG pórusbeton falazó ele -
me ket cement+mész kötőanyaggal
gyárt ják Visontán, őrölt homok fel -
hasz nálásával. Az autoklávolás közben
ke let kező CSH puccolánreakció ter -
mé kek homogénebbek és stabilabbak,
mint a pernye esetében, és nem jelen -
tős az utólagos vízleadással járó zsu -
go  rodás. 
Az előállított termékek műszaki para -
mé  te rei: ρt = 400-600 kg/m3; fcm = 2,5-
4,0 N/mm2;  λ = 0,117- 0,14 W/mK.
Korunk kihívására (passzívház) rea -
gál va fejlesztették ki az Ytong Multi -
por hőszigetelő lapot, melynek para -
mé te rei: ρt = 115 kg/m3; fcm = 0,35
N/mm2; λ = 0,045 W/mK.

A BauMix hőszigetelő habbetont el -
ső sorban a pernye-gázbeton kivál tá sá -

ra fejlesztették ki a 90-es évek elején
Kapos váron, de a falazó elemek gyár -
tá sa során nehézséget jelentett az
auto klávolás nélküli sejtesített cement
kö tőanyagú beton szilárdulás közbeni
túl zott felmelegedése, nagymérvű víz -
le  adása és zsugorodása, valamint az
ez zel járó repedések keletkezése. A
prob léma megszüntetésére először
mű anyag szálerősítéssel próbálkoztak,
majd polisztirol gyöngy adagolásával
si ke rült stabil szerkezetű hőszigetelő
be tont előállítani, mely elsősorban a
te tő födémek hőszigetelésére és lejtés -
kép zésére alkalmazható előnyösen.
A hőszigetelő habbetont a kivitelezés
hely színén állítják elő, két fázisban.
Elő ször a kolloid cementhabarcsot ké -
szí tik el a kolkrét habarcskeverővel,
majd ezt egy speciálisan kialakított ke -
ve  rőcsőben összekeverik a hab pat ron -
ban előállított habbal. Az eljárás kü -
lön le gessége, hogy a kis testsűrűségű,
de mégis zárt sejtszerkezetű frissbe -
tont - a hagyományos betonkeveréstől
el té rő en - statikus keverőcsövekben ál -
lít  ják elő, ahol a betonkeverék végez
moz  gást, a keverőlapátokat helyet te sí -
tő speciális lemezek között. A korsze rű
habképzők megjelenésével már lehe -
tő ség van arra is, hogy ne kolloid ce -
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1. ábra   A friss betonkeverék sablonba öntése 2. ábra   A vágott termékek autoklávolása

3. ábra   A BauMix habbeton
gyártástechnológiája



ment habarcsot alkalmazzanak, ha nem
mixer gépkocsival a helyszínre szállí -
tott cementpépet, egyszerűsítve ezzel
a kivi telezés technológiáját.
A zárt sejtszerkezetű, megszilárdult
hab be ton műszaki paraméterei: ρt =
250-800 kg/m3; fcm = 0,5-3,0 N/mm2;
λ = 0,08-0,20 W/mK.

Polisztirol adalékanyagú hőszige -
te lő betonok
A 80-as években HUNGAROCELL
né ven vált ismertté az expandálással
ha bo sított polisztirolgyöngy adalék -
anyag, melyet különböző szemnagy -
ság ban gyártottak, és alkalmas volt hő -
szi getelő betonok és habarcsok elő állí -
tá sára. Az első termékek között volt a
HŐSTOP hőszigetelő vakolóhabarcs
ke verék, valamint a RASTRA zsaluzó
fal elemek, melyet Pécsett, a panel -

üzem ben gyártottak. A falazó elemek
és blokkok többfajta változatát gyár -
tot ták országszerte polisztirolgyöngy
ada lékanyagú betonból, cement kötő -
anyag gal, vibropréseléssel, és homok
adalékanyag hozzáadásával, a nagyobb
szi lárdság elérése érdekében. A polisz -
ti rol betonok műszaki paraméterei:
ρt= 400-800 kg/m3; fcm = 1,0-2,0
N/mm2; λ = 0,12-0,18 W/mK. A ter -
méket még ma is gyártják, kor sze rűbb
technológiával és kedvezőbb mű szaki
paraméterekkel. 
Legújabb termékfejlesztések a LÖG -
LEN Prottelith polisztirolbeton fala -
zó és zsaluzó elemei, valamint a kissé
rej télyes HABITEN polisztirol ada -
lék anyagú termékek.
A polisztirol hőszigetelő betonok fel -
hasz nálásának egyik jelentős területe a
te tő födémek hőszigetelése és lej tés -
kép  zése. A jó hőszigetelő képességű és
ala csony testsűrűségű beton előállítása
kez detben nem volt egyszerű feladat,
mi vel nehézséget okozott a könnyű
po lisztirol gyöngyök betonba való el -
ke  verése. A feladat megoldására több
el járás született, például adagoltak a
be tonhoz műgyantát, vagy nagy faj la -
gos felületű bentonitot, esetleg erőműi
fil ter pernyét, de eredményre vezetett a
po lisztirol gyöngyök cementhártyával
va ló előzetes bevonása „drazsírozása” is.
A termékfejlesztések eredményeként
szü le tett a BauMix ÖKOCELL
Drazsír, polisztirol alapú hőszigetelő
be ton szárazkeverék, valamint polisz -
ti rol adalékanyagú habbeton.

Tömedékelő és üregkitöltő beto -
nok
A mélyépítésben alkalmazott külön le -
ges betontechnológiák közé tartozik a
per  nyebetonos tömedékelési eljá -
rás, melyet a 70-es évek közepén dol -
goz tak ki Pécsett, az akkori egri és
pécsi pinceproblémák megoldására. A
fel  szín alatti üregek felszámolására ki -
fej lesztett eljárás lényege az volt, hogy
nagy fajlagos felületű erőműi filter per -
nye adalékanyaggal készült, folyékony
kon zisztenciájú pernyebetonnal, az
elő re fúrt lyukakon keresztül a pin cé -
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4. ábra   Prottelith polisztirolbeton
termékek

6. ábra   Födémszigetelés ÖKOCELL-
Csend hő- és hangszigetelő betonnal

5. ábra   Polisztirol beton előállítása Mixokret betonkeverőben

7. ábra   Pernyebeton folyékonysága

8. ábra   Pécsi pince tömedékelése
pernyebetonnal



ket feltöltötték, majd ráinjektáltak a
tel jes térkitöltésig.
A pernyebeton összetétele:

pécsi erőműi filterpernye: 800 kg
cement: 160 kg
mészhidrát por: 40 kg
alumínium paszta, Vép: 0,2 kg
víz (folyékony konziszt.): 500 l

Testsűrűsége 1050-1150 kg/m3 (ned -
ves), nyomószilárdsága 5-10 N/mm2

28 napos korban. Folyékony konzisz -
ten ciája ellenére a pernyebeton nem
üle pedik, vizét minimálisan adja csak
le, és igen alkalmas a nagy távolságra
va ló injektálásra. A korábban használt
in jek táló cementhabarcsokhoz képest
az eljárásban alkalmazott pernyebeton
előnye abban van, hogy az alumínium
paszta adagolása miatt friss állapotban
kb. 5%-ot duzzad, és ez által utólagos
ráinjektálás nélkül is biztosítja a teljes
térkitöltést.
Az építőipar különböző területein, de
el sősorban a mélyépítésben igen ered -
mé nyesen alkalmazzák a BauMix
hab  cementet, mint üregkitöltő és in -
jek táló anyagot. A cement kötőanyagú
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hab betont a kivitelezés helyszínén ál -
lít ják elő, habpatron és keverőcső se -
gít ségével, és habarcsszivattyúval jut -
tat ják be a kitöltendő üregbe. 
A habbeton igen folyékony, önterülő
és nagy távolságra eljuttatható, vizét
nem adja le, nem ülepedik, a rendel ke -
zés re álló teret teljes mértékben és tér -
fo  gatállóan kitölti. Az üregbe juttatott
hab cement igen gyorsan szilárdul, a
ta laj környezethez hasonló szi lárd ság -
gal és vízáteresztő képességgel rendel -
ke zik, valamint az utólagos felbontása
sem energia igényes, így ideális üregtö -

me dékelő és térkitöltő anyag.
A habbeton alkalmazási területei:
• mélyépítésben üregek, pincék és

ala gu tak kitöltése, tömedékelése,
• útépítésben útburkolat alap és

ágya zat készítése,
• közműépítésben közművezetékek

ágya zása és munkaárok feltöltése,
• felhagyott csatornák likvidálása
• épületszerkezeti üregek kiinjek tálá -

sa,
• ipari csarnok aljzatának utólagos

ki in  jektálása.

9. ábra   Közművezeték munkaárok
feltöltése habbetonnal

10. ábra   Ipari csarnok aljzatának
injektálása

6

TIME GROUP Inc. 
HUNGARY Kft. 

2621 Verõce, Hunyadi u. 38/a

timegroup.inc@freemail.hu

www.timegroup.com

+36 70 378 9198

� betontörõgépet és szakítógépet igen kedvezõ áron a TIME GROUP-tól
� MSZ EN 12390-4 szab vány nak meg felelõen 
� tekintse meg Magyaror szá gon a TIME GROUP refe rencia

berendezéseit
� számos EU tagállamban (Franciaország, Spanyolország,

Svédország, Norvégia, Horvátország, Oroszország, Dánia...)
forgalmazza anyagvizsgáló berendezéseit 

� ISO minõsített gyártó 

� 2000 kN-os törõgép kedvezõ áron
� a legjobb ár-érték arány
� kérje árajánlatunkat és CD-s katalógu sunkat
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A cement kiválasztása
A késő őszi időszakra esett, hogy a

Ferrobeton Zrt. dunakeszi gyártó -
csarnokában az egyetemmel együtt
vizsgáltuk a különböző cementekből,
azonos víz-cement tényezővel készült
betonok hőfejlődési folyamatát az egy
köbméteres betontömbökben kereszt-
és hosszirányban elhelyezett mérő -
szondákkal. A mérések azt az ered -
ményt hozták, hogy a Duna-Dráva
Cement Kft. váci gyárában készülő
CEM III/B 32,5 N-S típusú cement -
nél legkisebb a hőfejlődés. 12,5 ºC-os
levegő hőmérséklet mellett a beton
legmagasabb hőfoka 30 ºC volt, más
cementeknél a 40 ºC fokot is meg -
haladta. 

A kis hőfejlődés miatt, vala mint a
beton szulfátállósági követel ménye
miatt választottuk ezt a cementet.

A cement kohósalak tartalma
minél több, annál ellenálóbb lesz a
végtermék, valamint csökken a repe -
dési hajlam. A cement lassabban köt,
de nem reped.

Adalékanyag
A TBG Dunakeszi Kft. beton -

üzeme a Dunai Kavicsüzemek Kft.
pilismaróti Dunai-öbölből származó,
kiváló minőségű kavicsát használja
immár tizenöt éve. Ezen időszak alatt
sokfajta adalékanyag keveréket alkal -
maztunk, a lépcsőstől a folyamatosig.
A vízzárósági követelmény elérése
végett ebben a projektben a tervezett
keverék folyamatos szemeloszlási gör -
béje az A görbére illeszkedik, finom -

sági modulusa m=6,43, egyenlőtlen -
ségi együtthatója U= 43,13.

A szemszerkezetet négy frakcióból
állítottuk össze: OH 0-4, OK 4-8, OK
8-16, OK 16-24.

Folyósítószer
Az alacsony víz-cement tényező

miatt BASF Glenium Sky 519 PCE
alapú adalékszert alkalmaztuk. A
beton konzisztencia-tartó képességét
1,5 órás időtartamra tudtuk bizto -
sítani. A megfelelő mennyiségű, kom -
bi nált hatású folyósító szer alkal -
mazása segíti a bedolgozást, a beton
képlé kenyebb lesz anélkül, hogy plusz
vizet adagolnánk a keverékhez. Pozitív
hatással van a beton összes, lényeges
kikeményedés utáni tulaj donsá gára,
vala mint a kötési folya matra. A beton
szilárdulásai folyamata gyorsabb lesz,
a végszilárdság nem romlik, illetve nő,
szerkezete kevésbé lesz pórusos, csökken
a vízfelvétele, növekszik a vízzárósága. 

Az új generációs folyósítószerek
hát  ránya viszont, hogy a betont hosz -
szabb keverési idővel kell készíteni,

ezért a keverő kapacitása lecsökken.
Ha nem tartjuk be a szükséges
keverési időt, a beton a leadáskor még
nem elég lágy, ezáltal a beton nem tud
beleürülni a mixerbe és fennakad a
tölcsérben. 

Betontervezés, próbakeverés
A tervben szereplő betonminő ségek: 
• C30/37-XC2-XA2-XV2-24-F2

alaplemez,
• C35/40-XC2-XA2-XV2-16-F3

vasbeton falhoz,
• CP4/2,7-22/ KK technológiai ke -

ve rő járókerék alatti felülethez. 
A BTC Kft. dunakeszi laborjában

végezte a próbakeveréshez szükséges
frissbeton és megszilárdult beton vizs -
gálatokat, a betonüzemben. Vizsgáltuk
a beton teljesítőképességét, az eltart -
ha tóságot, a kivérzési hajlamot, a
konzisztenciát, a szivattyúzhatóságot.
Próbatesteket vettünk 7, 14, 28, 56
napos korú szilárdság vizsgálathoz,
valamint fagyállóságra és vízzáróságra.

A beton minősítő értékét nem 28
napos, hanem 56 napos korban érté -
keltük. A 28 napos szilárdsággal
össze hasonlítva 20%-os utószilárdu -
lást tapasztaltunk.

A betonnal és a szerkezettel szem -
ben támasztott követelmények
• gazdaságosság
• alacsony hidratációs hőfejlődés
• jó bedolgozhatóság,

mozgékonyság
• hosszú eltarthatóság
• alacsony, 0,43-0,45 víz-cement

tényező
• alacsony áteresztő képesség

(permeabilitás)
• magas ellenállóság kémiai agresszi -

vitásra (szulfátok, nitrátok,
kénhidrogén)

• repedésmentesség
• víz- és gázzáróság

Ezek közül nézzük a vízzáróság
fogalmat részletesen.

Vízzáróság
A beton vízzáróságát sajátosan kell

értelmezni, hiszen porózus építő -
anyagról van szó. A vízzáróság köve -
telményét mindig adott víznyomással
együtt kell figyelembe venni, és a
víznek a betonba való behatolás
mélységével jellemezni.

Betontechnológia, közmûépítés

Dunakeszi szennyvíztisztító
PAPP JÓZSEF ügyvezetõ, TBG Dunakeszi Kft.
pappj@tbgbeton.hu

A dunakeszi szennyvíztisztító-telep a hetvenes években épült, az akkori kor
technikai színvonalán. Nem is igen voltak akkoriban olyan szennyvíztisztítók,
amelyek az úgynevezett harmadik tisztítási fokozatot is, tehát a nitrogén és
foszfor eltávolítását is tudták volna, és eleve nem épült ki az algák tápanyagának
eltávolítási technológiája. A fejlesztést indokolta továbbá a kapacitás bõvítése és
a környezet védelme is.                                                                
A Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (mint beruházó) megbízásából a Keviép Zrt.
(mint generálkivitelezõ) 2009. novemberben megkezdte a dunakeszi szennyvíz -
telep építését. A kivitelezéshez szükséges betonokat a TBG Dunakeszi Kft. állítot -
ta elõ. A betontechnológiai utasítást BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
készítette. A próbakeveréseken a frissbeton vizsgálatokat a tanszék képviselõje
jelenlétében a Beton Technológia Centrum Kft. közremûködésével végeztük.

1. ábra   A TBG Dunakeszi Gyára



A tökéletesen tömörített beton
sem folytonosan tölti ki a teret, hanem
a szemcsék közt, illetve a cementkő
belsejében egymással kapcsolatban
álló pórusok találhatók. A pórusokat
méretük szerint három csoportba
soroljuk, makro-, mezo- és mikro -
pórusok különböztethetők meg.

A makropórusok a kb. 0,1 mm-nél
nagyobb méretű üregek és járatok, a
beton helyi tömörítetlenségének kö -
vet kezményei, ezért számuk gondos
tömörítéssel minimalizálható. A víz az
egymással kapcsolatban álló makro -
pórusokon át a gravitáció hatására,
lényegében a közlekedő edények
törvényei szerint mozoghat.

A mezopórusok általában néhány
mikrométer tágasságú üregek és
járatok. Nem szüntethetők meg tömö -
rítéssel, mert létrejöttük oka nem a
tömörítetlenség, hanem a betonke -
verék szemszerkezetének az ideálistól
való eltérése. A tapasztalat szerint
minél durvább lépcsők vannak a
szem eloszlási diagramban, annál na -
gyobb a mezopórusok száma. A
mezo pórusokban a víz mozgását első -
sorban a felületi feszültség szabá -
lyozza.

A mikropórusok általában tized,
illetve század milliméter tágasságú
üregek. A cementpép szilárdulási fo -
lyamata során keletkeznek, méretüket
és mennyiségüket elsősorban a víz-
cement tényező és az alkalmazott
cement tulajdonságai határozzák meg.
A mikrométer (milliméter ezred része)
nagyságrend alatti pórusok felületi
energiája megköti a vizet, amely így
csak diffúzióval tud terjedni. Meg -
állapíthatjuk, hogy a közepes és a
nagyobb méretű, mikrométer nagy -
ság rend feletti pórusok felületi ener -
giája nem elegendő a teljes pórusvíz-
tartalom megkötéséhez, így a víz a
pórus-, illetve a csatornaméret növe -
kedtével folyamatosan csökkenő
ellenállás mellett, az egymással kap -
csolatban álló pórusokon át szivár -
gással is terjedhet a betonban. Ha
emellett összefüggő repedések is
kialakulnak a betonban, ezek jelen -
tősen megrövidítik a zegzugos szivár -
gási utat, azaz a vízáteresztés megnő.
A fentiekből következik, hogy ne

legyenek repedések, betonozási hi -
bákból származó makropórusok és
adalékanyag szemszerkezeti hiányos -
ságokból származó mezopórusok a
betonban.

Repedések kialakulása
Repedéseket nem csupán az erő -

tani számításban szereplő igénybevé -
telek okoznak, hanem minden olyan
hatás, amely a betonban valaha is
húzószilárdságot meghaladó húzófe -
szült séget ébreszt.

Ezek a következők:
• kapcsolódó szerkezetek hőmér -

sékl et különbsége,
• a friss betonnak a vasalás által

gátolt plasztikus zsugorodása,
illetve az ülepedése,

• kötéshő, illetve az egyenetlen
hűlés miatti lokális hőmérséklet-
különbségek,

• betonacél korrózió, beton -
korrózió.
Minél inkább túltelített a beton,

annál erősebben hajlamos a frissbeton
repedések kialakulására.

Minél nagyobb kiterjedésű a
szerkezet, annál több lehetőség adódik
technológiai hibából eredő repedés
kialakulására.

Minél magasabb a cement tarta -
lom, annál nagyobb a kötéshő és a
zsugorodás.

A munkahézagok legnagyobb tá -
volsága 10-12 m legyen, másként a
beton óhatatlanul megreped. A mun -
ka hézag lezárásának vízzáró kiképzése
nedvességre duzzadó profilokkal old -
hatók meg. Különösen ügyelni kell,
hogy a duzzadó profilt betonozás előtt
ne érje víz.

A vízáteresztés mechanizmusának
vizsgálata alapján megállapítható,
hogy nem elég a repedésmentes
beton, mert nagy nyomás esetén még
a mikron méretű pórusokon át is
tetemes mennyiségű víz hatolhat át.
Ennek megakadályozására tömör be -
tonstruktúrát kell létrehozni.

Zsaluzat előkészítése
Az előkészítésen sok múlik, a be -

dolgozás során nehézségek léphetnek
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2. ábra   Alaplemez betonozása

3. ábra   Utókezelés: a betonfelületet fóliával takartuk 



fel. A zsaluzat szilárdsága, tisztasága,
méretpontossága, a formaleválasztó
vastagsága, hogy mennyire tudjuk
tömöríteni a betont és milyen ré -
tegvastagságban, milyen magasságból
ejtik. Tartalék vibrátorokról kell
gondoskodni, a világítás megfelelő
legyen. Különös figyelmet igényel a
zsaluzat alján a tömörítés. A legtöbb
fészkesedés itt fordulhat elő. További
figyelmet kíván a bedolgozási hőmér -
séklet és a páratartalom, valamint az
első 2-3 napi időjárási viszony, illetve a
zsaluzatban tartás legalább 2 napig.
Korai kizsaluzás esetén (főleg ha a
hőmérséklet 10-15 ºC alá süllyed), ha a
beton nem éri el 10-12 órás korára az
önhordó szilárdságát, a finomrészt
leránthatja a zsaluzat, illetve a zsalu -
tábla nekiütődése a falnak hajszál -
repedést okozhat. 

Szállítás, bedolgozás
Az élet mindig produkál váratlan

eseményeket. Ez bekövetkezett a mi
munkánk során is.

A Dunakeszi szennyvíztelep 4 km
távolságra van a betongyártól. Az M2-
es úton történt kamion baleset miatt a
régi kettes útra tódultak a járművek és
a forgalom gyakorlatilag megállt. Meg
kellett triplázni a mixerek számát,
hogy aránylag folyamatos legyen a
szállítás az alaplemez esetében. Az
egyszeri betonozás alkalmanként
mind össze 350 m3 volt.

Az utóülepítő alaplemez betono -
zása 10%-os lejtéssel készült, ezért
fontos volt a minél sűrűbb beton
előállítása. A vegyszer miatt méz-
szerűen folyós tulajdonságú beton
konzisztenciát a helyszínen 42 cm
terülésre csak úgy tudtuk lecsökken -
teni, hogy a mixereseknek tilos volt
még a tölcsérük lemosása is. (Egy le -
mosás mindössze 15 liter vizet jelen -
tett 8 m3-re vetítve.) 

Falak esetében a konzisztencia 45
cm volt. A beton esésének magassága
maximum 1,0 m volt, terítési vastagság
40 cm. A betonozó csővel minden
sarokba, minden kritikus helyre el
kellett juttatni a betont, hogy töké -
letesen kitöltse a zsaluzatot. A meg -
határozott vibrálási időtartam, vala -
mint a vibrált betonréteg vastagsá -
gának betartása a bedolgozó szakmai

tudásán is múlik, ezért bedolgozáskor
az emberi tényező a legkritikusabb
elem.

Az építés helyszínén a BME
dolgozói végezték a frissbeton, majd a
megszilárdult beton vizsgálatait.

Összegzés
A betontól az elvárt műszaki al -

kalmazhatóságot kaptuk. A kis hőfej -
lesz tésű, nagy kohósalak-tartalmú
cement, az alacsony víz-cement
tényező csökkentette a zsugorodási
hajlamot. Téli időszakban 7 napos zsa -
luzatban tartás, megfelelő bedolgozás,
melegben a gyors utókezelés betartása
hozzájárult a jó minőségű végtermék
előállításához.

A legnagyobb méretű, 3000 m3-es
új levegőztető műtárgy vízpróbája
elkészült, víztartása hibátlan, semmi -
lyen javítást nem kellett rajta végezni.

Jelenleg, augusztus elején a régi
szennyvíztelep felújítási munkálatai -
nak betonozása folyik.

Megvalósul az új rendszerű, tisz -

tított szennyvíz fertőtlenítés, létrejön
egy iszap elősűrítő, valamint techno -
lógiaváltással egyes meglévő létesítmé -
nyek átalakulnak.

A szennyvíztisztító meg fog felelni
mind az Uniós, mind a hazai hatósági
elvárásoknak. Ezt azért lényeges hang -
súlyozni, mert a magyar hatósági
előírások bizonyos esetekben szigo -
rúbbak, mint az uniós előírások.
Magyarországon például az időszakos
vízfolyásokra szigorúbb határértéket
szab meg a hatóság, mint az állandó
vízfolyásokra.

A beruházás elkészülte után a
bűzhatás meg fog szűnni, a telep
kapacitása nőni fog, megszűnik a
korlátozás, hogy nem lehet rákötni a
csatornahálózatra újabb ingatlanokat.
Tehát a fenntartható fejlődést biz -
tosítja ebben az igen intenzíven
fejlődő térségben, beleértve Fótot,
Gödöt, Mogyoródot, egész Csomádig.
A térség egy igen fontos közmű -
kapacitás tekintetében fellélegezhet!
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4. ábra   Sorakoznak a próbakockák
5. ábra   Az utóülepítő fala kizsaluzás

után

6. ábra   Az ülepítő medence víztartási próbája
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TERMÉKEINK:
SANY teherautóra szerelt (28-66 m) és vontatott 

betonpumpák, gréderek, kotrógépek
D'AVINO önjáró betonmixerek
TSURUMI merülõszivattyúk szemcsés, 

abrazív közegekhez
DAISHIN félzagy-, zagy- és membránszivattyúk
SIMA vágó-, csiszoló- és megmunkálógépek
SIRMEX betonacél hajlító-vágó berendezések
ENAR tûvibrátorok és vibrátorgerendák
UTIFORM vakológépek, esztrichtpumpák
JUNTTAN, ENTECO és SANY cölöpözõ gépek
CAMAC emelõberendezések, betonkeverõk
MECCANICA  BREGANZESE pofás törõkanalak 
MANTOVANIBENNE roppantó-, õrlõ-, vágóollók
AVANT TECNO univerzális minirakodók 
VF VENIERI kotró-rakodók és homlokrakodók
IHI minikotrók
SUNWARD kompakt rakodók és minikotrók
MIKASA talajtömörítõ gépek
TABE ÉS BÉTA bontókalapácsok
AUGER TORQUE hidraulikus talajfúrók
ATLAS COPCO hidraulikus kéziszerszámok
SIMEX aszfalt és betonmarók, törõkanalak 
LOTUS alurámpák
GARBIN láncos árokmarók
OPTIMAL földlabdás fakiemelõk

VALAMINT MOTORIKUS ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK 
SZINTE MINDEN ISMERT ÉPÍTÕIPARI GÉPHEZ

A minõségi gép- és alkatrész kereskedelem

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E.
Telefon: 06-1-306-3770, 06-1-306-3771

Fax: 06-1-306-6133,   e-mail: verbis@verbis.hu
Honlap: www.verbis.hu

KKff tt ..

ssSzerkezettervezés felsõfokon:
• engedélyes tervek készítése
• tender- és kiviteli tervezés
• elõregyártott vasbeton szerkezetek

gyártmány tervezése
• épületfelújítások
• tervezõi mûvezetés
• minõségellenõrzés
• mûszaki ellenõrzés
• mûszaki tanácsadás

Elérhetõségek:
SKALÁR TERV Kft.

1211 Budapest, XXI. ker.
Varrógépgyár u. 8-10. I. em.

telefon: + 36 1 278 0698
fax.: + 36 1 278 0699

e-mail: skalar@skalar.hu
www.skalar.hu

� Betontechnológiai tervek, utasítások, transzport-

beton ajánlatkérések, tervezői beton kiírások 

szakszerű összeállítása

� Betongyárak felkészítése magas szintű

transzportbeton gyártásra

� Transzportbeton piaci, üzleti és vezetői 

tanácsadás

� Közreműködés tanúsítási és ISO eljárások 

(ISO 9001:200, ISO 14001:2004, ISO 28001:2005 

stb.) előkészítésében, lebonyolításában. 

(Együttműködő partner: Accord Kft.)

� Szakmai oktatások, rendezvények szervezése

Levélcím: 1126 Budapest, Böszörményi út 3/c

Telefon: +36 (30) 9316-058,  fax: +36 (1) 201-0661

Honlap: www.betonpoint.hu

E-mail: kandogy@betonpoint.hu

Kandó György ügyvezető



2010. SZEPTEMBER ( XVIII. ÉVF. 9. SZÁM ( BETON12

Hogy miről is esik majd szó a
konferencián, arra egyrészt választ
adhat a rendező cégek közismert pro -
filja, másrészt az előadók alábbiakban
olvasható beharangozója. Az utóbbi -
ból világosan kiderül, hogy egy olyan
konferencia van készülőben, mely
átfogó, világos képet kíván adni a
területről, és tisztázni kívánja a
szakmai körökben is létező félre -
értéseket és nézetkülönbségeket. 

Űr volt a bazalt kockakő után
Tárczy László mérnök, az Útügyi

Világszövetség tagja elmondta, hogy a
hazai és nemzetközi kitekintésen túl
mindenképpen be szeretné mutatni
azokat a „tipikus” hibákat, amelyeket
tervellenőri munkája során az elmúlt
években tapasztalt. 

– A betonkövekről, modernebb
szóval a térkövekről fogok beszélni,
főként azokról a típusokról, ame -
lyeknek jelentősebb terhelést kell
kibírniuk. Hiszem, hogy az előadásom
segítséget nyújthat a résztvevők szá -
mára abban, hogy az ismertetett
csapdákat a jövőben elkerüljék, és ezt
az egyébként drága burkolatot úgy
méretezzék és tervezzék be, hogy
akár évek múlva se legyen vele prob -
léma. A nem megfe lelő tervezés miatt
ezek a burkolat kövek ugyanis jelenleg
sok helyen szenvednek károsodást.
Ilyen esetek ben pedig a térkő gyártóját
szokták először kérdőre vonni, holott
az esetek többségében az a szerkezet a
hibás, amelybe a térkő beépül –
vélekedik az ismert szakember, majd
hozzáteszi: Magyarországon ma már
világszínvonalú térköveket gyártanak,
ugyanakkor a technológiai folyamatok
még sajnos hagynak kívánnivalót
maguk után. 

– Nagyon sok tervező még arra
sem veszi a fáradságot, hogy legalább
az előírásokat betartsa, inkább meg -

szo kás ból dolgozik. Ennek az a kö -
vetkez ménye, hogy - főleg a nagy
terhelésű utakon - több hátránya van a
térkövek beépítésének, mint előnye,
miközben a gyártó, a tervező és a
kivitelező egymásra mutogat.  

A térkő nagy múltra tekint vissza,
állítja Tárczy László, hiszen a ’30-40-
es években előszeretettel használták a
nagy és kis bazalt kockaköveket. Az
ezt követő időszakban azonban ezek a
kövek eltűntek a rendszerből, és
kizárólag aszfaltoztak és betonoztak.
Ahogy azonban a technológiai háttér
lehetővé tette, hogy a gyártók új és
jobb anyagokat kínáljanak, kezdett
ismét elterjedni a burkolatkő – főként
a városok gyalogjárdáin. Később már
az útburkolatokban is megjelentek,
mondván, tartósak és esztétikusak. 

– A burkolatkő valóban tetszetős,
de azért a felhasználás területére nem
árt odafigyelni. Egy nagyáruház autó -
parkolójába például, ahol bevásárlóko -
csit tolnak az emberek, csak a síkban
illeszkedő kövek jelenthetnek megol -
dást, hiszen egyéb esetben könnyen
elakadnak az apró kerekek. Azaz min -
dent a megfelelő helyen kell használni.
A legfontosabb tudnivalók gyakorlati
példákon keresztül történő ismerteté -
sére kiváló lehetőségnek tartom a
konferenciát, tudniillik szép és tartós
tereket, felületeket lehet kialakítani
akár nagy terhelés esetén is, ha
előzetesen tisztázzuk a félreértéseket.
Ezen a rendezvényen mindenki arra
törekszik, hogy a tapasz talatait átadja
azoknak, akik azt mun kájuk során
hasznosítani tudják: a terve zők nek, a
kivitelezőknek és a döntésho zóknak –
hangsúlyozza Tárczy László. 

Esztétikus burkolat való a láb alá
A konferencián részt vesz Csanády

Pál, a Metszet című lap főszerkesztője
is, ám ezúttal - építészként - nem a

lapban megjelenő városi főtereket fog -
ja bemutatni, hanem olyan közte rekről
tart majd előadást, amelyek, megítélé -
se szerint, mindenki érdeklődését
felkeltik majd. Elsősorban arra a
kérdésre igyekszik választ adni, hogy
milyen viszonyban van az útburkolat a
városképpel.

– Látni kell, hogy történelmi
környezetben az útburkolati rekonst -
ruk ció során nem az aszfalt a legide áli -
sabb megoldás, hiszen a XIX. század -
ban nem burkoltak ezzel az
építőanyaggal. A régi utcákon és főleg
a járdákon olyan kisméretű burkolato -
kat alkalmaztak a római kor óta,
amelynek adott léptéke van, amely
lépték összefűzi az épületeket, az
utcabútorokat és mindezen felül
esztétikus keretet ad. Hazánkban ma
mégis az aszfalt járdaburkolatok
vannak túlnyomó többségben, mely
anyag sok mindenre alkalmas, de
véleményem szerint, járdaburkolatra
nem. A láb alá alapvetően nívósabb
burkolatok valók, hogy az ember ne
egy szürke, repedezett felületet lásson
maga előtt – vallja Csanády Pál. 

Annak okát, hogy e téren akár
Prágával szemben is lemaradásban
vagyunk, az építész-főszerkesztő a
hely telen szemléletben látja, hiszen
sokan azt gondolják, hogy a szürke
massza leöntésével megszűnnek a
gondok. Ehelyett lehetőségként kelle -
ne gondolni a városi útfelületre, amely
alkalmas a városkép javítására, a vá -
ros marketing támogatására.

– Ha javítani kell egy burkolatot,
akkor egyáltalán nem biztos, hogy
hosszú távon egy elemes burkolat
drágább. Ugyanakkor az esztétikusabb
megjelenés miatt növekvő idegenfor -
ga lom fontos kitörési pont, az EU-
támogatásokról nem is beszélve. Az
pedig egy régi urbanisztikai megfi gye -
lés, hogy ha megemelik a közterületek
nívóját, az visszahat az épületek nívó -
jára is, tehát ha úgy tetszik, piacépítési
szerepe is van a felértékelődő ingat -
lanok révén. Örülnék, ha Európa más
országaihoz hasonlóan hazánkban is
egyre több településen érezné a
vezetés sajátjának a várost, amelyben
nem gondot lát, hanem lehetőséget –
zárja gondolatait Csanády Pál.  

Céghírek

Már készülnek az elõadók
Izgalmas, a mérnökszakma számára példamutató konferenciára kerül sor

szeptember 23-án "A tartós és esztétikus útburkolatok titka" címmel a Budapesti
Mûszaki Egyetemen. Izgalmas a téma és példamutató, mert az országos szintû
tanácskozást voltaképpen két gyártó – a Holcim Hungária Zrt. és a Semmelrock
Burkolatkõ Kft.– szervezi, melyre meghívást kapnak a tervezõk, a kivitelezõk,
továbbá az építész tudományos élet rangos képviselõi.
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A Magyar Betonszövetség Kis -
pályás Labdarúgó Vándorkupája vég -
le ges otthont talált az Első Beton Kft.
vitrinjében. A kupanapon hét csapat
mérte össze a tudását, a szegedi csapat
sorrendben harmadik alkalommal
nyerte meg a versenyt, így a kiírásnak
megfelelően véglegesen elnyerte a
vándor kupát. A 2. és a további
helyezettek: Sika Hungária Kft., MC-
Bauchemie Kft., Frissbeton Kft.,
Cemex Kft., Betonparner Kft., Mapei
Kft. csapata.

( ( (

Szövetségünk megújításának felké -
szítésével öt munkacsoport foglal -
kozik. A munkacsoportok több meg -
beszélés után az általános feladatokat
megfogalmazták, augusztus végére a
konkrét feladatok kidolgozásával is
végeznek. A konkrét javaslatok szer -
vezési, oktatási és szakmai területeket
fognak át.

( ( (

Szakmai utat tervezünk Krakkóba,
a Wisla Krakow Sport Klub stadi -
onjának átépítési és korszerűsítési
munkálatait tekintjük meg. A  kivi -
telezés során szokatlan méretű előre -
gyártott szerkezeteket, és nagy meny-
nyi ségű transzport betont építenek be.
A helyszíni beto nozáskor az elő -
regyártott elemek együttdolgozásának
biztosítása különleges technológiákat
is igényel. Utazás busszal, időpont
október 7-10. Bővebb információ a
www.beton.hu honlapon található.

4 napos BETONTECHNOLÓGIA
tanfolyam Budapesten

Téma: az MSZ 4798-1:2004   
betonszabvány és alkalmazása

Szakmagyakorlási jogosultsággal
rendel kezőknek 8 kreditpontot érő

tanfolyam!

A tanfolyam célja - figyelemmel az új
európai és hazai előírásokra –, hogy a
beton előállításával, vizsgálatával és

építőipari kivitelezéssel foglalkozó
szakemberek képet kapjanak a beton

legfontosabb előírásairól,
tulajdonságairól és vizsgálatáról.

Tematika:
• a beton kötőanyagai,
• cementek (szilárdulás, tulajdonság,új

cementfajták),
• a beton adalékanyagai (tulajdonság,

szemmegoszlás),
• frissbeton (konzisztencia jelölés, tulaj -

donság),
• betonok jelölése és minősítése (je l -

lem ző szilárdság),
• betontervezés (tervezési feltételek,

beton összetétel),
• a beton készítése (előállítási techno -

lógiák),
• betonadalékszerek (képlékenyítők, kö -

tés szabályzók),
• a megszilárdult beton tulajdonságai

(környezeti osztályok, megfelelőség
ellenőrzése, vízzáróság, fagy- és
olvasztósó állóság, roncsolás mentes
vizsgálatok, betonok jelölése),

• különleges betonok és betontechno -
lógiák (pl: lőtt-, öntömörödő, fényát -
eresztő, fagyálló, nagyszilárdságú, víz -
záró és szálerősített),

• beton- és vasbeton szerkezetek korró -
ziója.

Előadó: Dr. Orbán József okleveles
betontechno lógus szakmérnök,
főiskolai tanár

Időpont: 09.23., 09.24, 09.30., 10.01.

Helyszín: Hunor Hotel, Budapest III.,
Pünkösdfürdő u. 40.

Részvételi díj: 108 eFt+ÁFA (tananyag,
vizsga, oklevél, ebéd)

Jelentkezési határidő: szeptember 14.

Szervező: RQC Regionális Minőségbizto -
sítási Központ Kft., Pécs
Bodányi Győző, 30/973-3573
Telefon: 72/522-613

A képzési díj a szakképzési
hozzájárulás terhére elszámolható!

Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövet-
ség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS ügyvezetõ

Terület Év
Hónap Össze-

sen1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Orszá-
gosan

2009. 154,9 187,0 309,8 388,5 398,6 410,4 442,9 2292,1

2010. 101,2 152,2 241,1 274,4 276,7 301,3 346,7 1693,6

Buda-
pesten

2009. 70,0 82,6 143,1 132,8 157,7 133,8 129,6 849,6

2010. 40,9 51,6 72,3 75,4 72,5 73,3 86,7 472,7

1. táblázat   A transzportbeton gyártása to vább ra is stagnál, mutatja ezt 
tagjaink termelésének kimutatása is (ezer m3)

Megnevezés I. n. év II. n. év I. félév

Nem vasalt termékek 7,48 20,03 27,51

Lakossági termékek 2,62 11,04 13,66

Mélyépítési termékek 11,38 23,32 34,70

Magasépítési termékek 18,06 26,59 44,65

Útépítési termékek 4,26 6,15 10,41

Pontszerû termékek 5,76 11,49 17,25

Egyéb 2,67 1,79 4,46

Összesen 52,23 100,41 152,64

2. táblázat   Az előregyártott beton termékek iránti igény még mindig alacsony szinten áll  
(beton felhasználás ezer m3-ben, forrás: MABESZ)

1. ábra   A győztes mindent visz

RENDEZVÉNYEK



BETON ( XVIII. ÉVF. 9. SZÁM ( 2010. SZEPTEMBER 15

Betonpartner Magyarország Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

1475 Budapest, Pf. 249

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

office@betonpartner.hu • www.betonpartner.hu

Üzemeink:

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

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

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

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

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

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

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

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

OC-görbe, mûködési jelleg -
görbe, elfogadási jelleggörbe
DR. KAUSAY TIBOR
betonopu@t-online.hu, http://www.betonopus.hu

�� OC-Kurve, Annahmekennlinie, OC-Funktion (német)
�� Operating characteristic curve (angol)
�� Caractéristique de fonctionnement, courbe d’efficacité (francia)

ző p alulmaradási hányadú tételek ből n
= 100 számú mintát véve a nem meg -
felelő minták száma k. A választ a 100-
adrendű, p paraméterű binomiális va -
ló színűségeloszlás gyakoriság függ vé -
 nyei adják meg (1. ábra). A bino miá lis
eloszlás diszkrét eloszlás, de szem lé -
 letesség kedvéért az 1. és 2. ábrán az
egyes valószínűségeket ábrázoló pon -
to kat összekötöttük. Az 1. ábrán látni,
hogy a binomiális eloszlás nem szim -
met rikus, hanem egyre inkább jobbra
el nyúló (jobbra egyre ferdébb), ha p
értéke tart a nullához (az ábra csak a p
0,01 és 0,1 közötti értékeit mutatja). A
bi nomiális eloszlás a p = 0,5 értéknél
szimmetrikus, és attól p = 0,0, illetve p
= 1,0 felé távolodva egyre ferdébb
(jobb ra, illetve balra). Ennek követ -
kez ménye, hogy esetünkben – lévén
jobb ra ferde eloszlás – a modusznál
na gyobb a medián, és a mediánnál na -
gyobb a valószínűségi változók (k)
szám tani középértéke. A modusz a
leg nagyobb Bk valószínűséghez tar to -
zó valószínűségi változó (kmodusz), itt a
gyakoriságfüggvénynek maximu ma,
az eloszlásfüggvénynek inflexiós
pont  ja van. A medián az a valószí nű -
sé  gi változó (kmedián), amelynél az el osz -
lásfüggvény ΣBk = 0,5 értéket vesz fel,
feltéve, hogy ilyen létezik (Vincze E.
1972, Vincze I. 1958).      

A binomiális valószínűségeloszlás
gya koriságfüggvényeiből meghatá roz -
ha tók az eloszlásfüggvények, amelyek
azt fejezik ki, mi a valószínűsége (ΣBk)

vé tel kor megváltozik a halmaz eredeti
p = M/N alulmaradási hányada. A hi -
per geometrikus eloszlás felhaszná lá sa
ne hézséget jelent, hogy nagy N szá -
mok mellett a valószínűségek ki szá mí -
tá  sa igen körülményes. Ezért az zal a
kö  zelítő feltételezéssel szokás él ni,
hogy a minta elemei csak az adott
elem vizsgálatának idejére kerülnek ki
a halmazból. Az ilyen visszatevéses
rep   rezentatív mintavétel esetén a nem
meg   felelő elemek részaránya a hal -
maz   ban változatlan marad, azaz p =
M/N = konstans (Kausay T. 1970).
Eb ben az esetben a visszatevéses min -
ta  vétel feltételezése mellett a keresett
va  ló színűséget a könnyebben meg ha -
tá  rozható

binomiális valószínűségeloszlás fe je zi
ki, ahol k = 0, 1, 2,…n; 0 ≤ p = ≤ 1,0. 

Példaként vizsgáljuk meg, mi a va -
ló színűsége (Bk) annak, hogy külön bö -

1. Az OC-görbe fogalma
Az OC-görbe (nevezik működési

vagy elfogadási jelleggörbének is) va -
la  mely p alulmaradási hányadú tétel
A(p) elfogadási valószínűségét adja
meg, ha a mintavételek n száma és a
meg engedett nem megfelelő minták
kmegengedett száma adott.

Annak valószínűsége, hogy az N
ele mű, M nem megfelelő elemet tar tal -
ma zó halmazból visszatevés nélküli
rep rezentatív mintavétellel nyert n ele -
mű mintában a nem megfelelő elemek
szá ma k, a Pk hipergeometrikus való -
szí nűségeloszlással számítható ki:

A valószínűséget pontosan leíró
hiper geometrikus eloszlás esetén a
vissza tevés nélküli mintavétel követ -
kez tében minden egyes mintaelem ki -
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1. ábra   Binomiális valószínűségeloszlás gyakoriságfüggvénye, ha a
mintavételek száma n = 100

2. ábra   Binomiális valószínűségeloszlás eloszlásfüggvénye, ha a
mintavételek száma n = 100

Nem megfelelõ minták száma k, kmegengedettB
in

om
iá

lis
 v

al
ós

zí
nû

sé
ge

lo
sz

lá
s 

gy
ak

or
is

ág
a,

 Σ
B

k



an nak, hogy különböző p alulmaradási
há nya dú tételekből példánk szerint n
= 100 számú mintát véve, a nem meg -
fe lelő minták száma legfeljebb
kmegengedett (2. ábra).

A 2. ábra valószínűségi eloszlás -
függ  vényeiből leolvasható, hogy a té -
tel  ből n = 100 számú mintát véve, an -
nak a valószínűsége, hogy a nem meg -
fe lelő minták megengedett száma –
mint a tétel elfogadásának feltétele –
kmegengedett = 5, például p = 0,01 alul -
ma radási hányadú tétel esetén 0,9995,
p = 0,02 alulmaradási hányadú tétel
ese tén 0,9845, p = 0,03 alulmaradási
há nyadú tétel esetén 0,9192 stb. A 2.
áb ra kmegengedett = 5 abszcisszájához
tar to zó (p, ΣBk) értékpárokat új koor -
di nátarendszerben ábrázolva és folya -
ma tos vonallal összekötve, a ΣBk =
A(p) elfogadási valószínűségeket kap -
juk meg a tétel tényleges p alulma ra dá -
si hányada függvényében (3. ábra kö -
zép ső görbe). Az így megszerkesztett
3. ábra szerinti függvényt nevezzük
OC-görbének. A görbe alatti tarto -
mány az elfogadási feltételt kielégítő
ese tek megjelenési helye.

Az OC-görbéből tehát például azt
ol vashatjuk le, mi a valószínűsége an -
nak, hogy a p (például 0,05) alul ma ra -
dá si hányadú tételből kivett n (például
100) számú mintában a megengedett
nem megfelelő minták száma leg fel -
jebb k, azaz kmegengedett (például 5). Eb -

ben az esetben a tételt éppen el fo gad -
juk, aminek a valószínűsége a pél dánk -
ban ΣBk = A(p) = 0,616. 

Az OC-görbét három paraméter
ha tározza meg: a valószínűségeloszlás
függ vény típusa (esetünkben bino mi á -
lis), amely a p, n, k változók közötti
kap csolatot fejezi ki, a mintavételek
szá ma és a megengedett nem meg fe le -
lő minták száma. Ha adott n mintavé -
te li szám (esetünkben n = 100) és
adott p tényleges alulmaradási hányad
ese tén a megengedett nem megfelelő
min ták száma növekszik (a 3. ábrán
kmegengedett = 3 → 7), akkor az A(p) el -
fo gadási valószínűség növekszik. Ha
adott nem megfelelő minta szám (ese -
tünk ben kmegengedett = 5) és adott p
tényleges alulmaradási hányad esetén
az n mintavételi szám növekszik (a 4.
áb rán n = 50 → 200), akkor az A(p) el -
fo gadási valószínűség csökken. 

A minták nem megfelelőségének
fel tétele és a megengedett nem meg fe -
le lő minták száma (részaránya) építő -
anyag fajtánként és szabványonként
vál tozik. Például szilárdsági szem pont -
ból nem megfelelő a beton próbatest,
ha nyomószilárdsága kisebb, mint az
fck előírt jellemző érték, és a meg enge -
dett nem megfelelő minták száma n =
100 esetből kmegengedett = 5 (MSZ
4798-1:2004); szilárdsági szempontból
nem megfelelő a B500 jelű bordázott
he geszthető betonacél pálca, ha fo -

lyás határának jellemző értéke kisebb,
mint 0,97xRe = 0,97x500 = 485
N/mm2 és szakítószilárdsága kisebb,
mint 0,97xRm = 0,97x600 = 582
N/mm2, és a megengedett nem meg -
fe lelő minták száma n = 100 esetből
kmegengedett = 5 (MSZ 339:2008.10.06.
szab ványjavaslat) stb.

2. OC-görbe a beton nyomó szi lárd -
ság szerinti megfelelőségének
ér  té ke lésére
A CEB-CIB-FIP-RILEM munka -

bi  zott sá ga 1975-ben a „Recommend -
ed Principles for the Control of
Quali ty and the Judgement of  Accep -
tability of  Concrete” című ajánlásában
meg adta, és 1978-ban a betonszer ke -
ze tekre vonatkozó CEB-FIP modell-
kód ban közzétette az OC-görbék ha -
tár vonalait, amelyek a kétszeres
valószí nűségi koordinátarendszerben
egye    ne sek (CEB-FIP 1978, Palotás
1979, Windisch - Szalai 1982, Win -
disch - Balázs 1983, György - MÉASZ
ME-04.19:1995, 6.3.4.4.4. szakasz). E
koor dinátarendszer hasonlít a Gauss-
pa pírhoz, ordináta tengelye a Gauss-
féle normáleloszlás eloszlásfügg vé -
nyé nek inverz függvénye szerint ké -
szült, de abszcissza tengelye nem
egyen letes és nem logaritmikus be osz -
tá sú (5. és 6. ábra). Az 5. és 6. ábrán az
al só határvonal alatti terület a gazda -
ság talan (túl biztonságos) megoldások
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3. ábra   Elfogadási valószínűségi görbe binomiális eloszlás 
fel tétele zé  sé vel, ha a mintavételek száma n = 100, és a meg engedett

nem meg felelő minták száma 
kmegengedett = 3, kmegengedett = 5 és kmegengedett = 7

4. ábra   Elfogadási valószínűségi görbe binomiális eloszlás
feltételezésével, ha a mintavételek száma 

n = 50, n = 100 és n = 200, és a megengedett nem megfelelő
minták száma kmegengedett = 5

n=50, n=100, n=200 darabos mintával minõsített tétel
valódi hibaaránya (tényleges alulmaradási hányada), p
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n=100 darabos mintával minõsített tétel
valódi hibaaránya (tényleges alulmaradási hányad), p



tar tománya, a felső határvonal feletti
te rület a nem biztonságos megoldások
tar tománya.

Taerwe  L. 1986-ban a CEB-FIP
egye nes határvonalait – transzformált
koor dinátarendszerben –  görbe vona -
lak kal helyettesítette (5., 6. ábra). A
fel  ső határgörbét (a nem biztonságos
tar   tomány határgörbéjét) úgy szer -
kesz  tette meg, hogy arra fennáll az
pxA(p) = 0,05 egyenlőség (például
0,05x1,0; 0,1x0,5; 0,2x0,25; 0,5x0,1).
El fogadási feltételeinek OC-görbéit
(transz formált koordinátarendszerben
kö zel egyenesek) a (0,1; 0,5) koor di ná -
tá jú pontban érintőlegesen a felső ha -
tár görbéhez illesztette (6. ábra). A 6.
áb rán feltüntetett n = 15, λ = 1,48 pa -
ra  méterű Taerwe-féle OC-görbe a
vizs gálati eredmények közötti gyenge
össze függés esetén érvényes. Ezt al -
kal mazza az MSZ EN 206-1:2002 be -
ton szabvány a folyamatos gyártás nyo -
mó szilárdsági megfelelőségének 1. fel -
té teleként, és átvette az MSZ 4798-
1:2004 nemzeti alkalmazási dokumen -
tum is. 

A 6. ábrán – összehasonlításul – a
vissza vont MSZ 4720-2:1980 szab -
vány elfogadási feltételének OC-gör -
bé jét is megrajzoltuk. Az MSZ 4720-
2:1980 szabvány szilárdsági előírása
azon a feltételezésen alapult, hogy a
szab ványos betonok variációs ténye -
ző  je (a szilárdság szórása osztva az át -
la gos nyomószilárdsággal) 0,15, és szi -

lárd ság eloszlása a Gauss-féle nor má -
lis eloszlásnak {�} felel meg
(MÉASZ ME-04.19:1995, 6.3.4.4.3.
sza kasz). 

A 6. ábrán kitűnik, hogy míg az
MSZ 4720-2:1980 szabvány szerinti
át adás-átvételi eljárásban n = 15 minta
ese  tén az elfogadási-vissszautasítási
va ló színűség a kritikusan megfelelő
be  tonra (alulmaradási hányad 5%)
néz  ve közelítőleg 40-60% volt, addig a
Taerwe-féle OC-görbét követő MSZ
EN 206-1:2002 és MSZ 4798-1:2004
szab ványok szerint a folyamatos gyár -
tás során ugyancsak n = 15 minta ese -
tén az átadás-visszautasítás való szí nű -
sé  ge a kritikusan megfelelő betonnál
(alul maradási hányad 5%) közelítőleg
70-30% (Kausay T. 2006 és 2007).  

Az új betonszabványokban (MSZ
EN 206-1:2002 és MSZ 4798-1:2004)
a folyamatos gyártás nyomószilárdsági
meg felelőségének 1. feltételében sze -
rep lő, az n = 15 mintaszámhoz tar to -
zó λn=15 = 1,48 értékű alulmaradási té -
nye ző lényegében a korábbi beton -
szab ványban (MSZ 4720-2:1980) sze -
rep lő Student-tényező szerepét tölti
be. A Student-tényező értéke (tn) a
min taszámtól függött, értéke a ko ráb -
bi betonszabványban minden esetben
leg alább t∞ = 1,645 (n = ∞), de kis
elem számú minta esetén ennél lénye -
ge sen nagyobb volt. Az új beton szab -
vá nyok – ezen a ponton legalábbis –
egy ér telműen a gyártónak kedveznek,

hi szen minél kisebb az fck = fcm – λnxsn

össze függésben a szorzóként szereplő
λn, illetve tn alulmaradási tényező {�},
adott átlagos nyomószilárdság (fcm) és
szó rás (sn) esetén annál nagyobb jel -
lem  ző érték (fck) adódik. Az új és a ré -
gi betonszabványok megfelelőségi fel -
té  telrendszere alapvetően különbözik,
és ez az OC-görbék eltérő elhe lyez ke -
dé sében is megmutatkozik: a régi
szab vány a beépített beton nyomószi -
lárd ságát egy szúrópróbaszerűen is al -
kal mazható megfelelőségi feltétellel
biz  tosította, az új szabványok pedig
egy folyamatos nyomon követést és
utó lagos javítást feltételező – de azt
elő nem író – minőségbiztosítási rend -
szer részeként alkalmazható megfele -
lő ségi feltétellel kívánják biztosítani. A
be ton valamely nyomószilárdsági osz -
tá lyát az európai szabvány szerint ki -
sebb biztonsággal, kisebb nyomószi -
lárd ságokkal lehet elérni, mint a régi
MSZ 4720-2:1980, vagy akár a régi
DIN 1084:1988 és DIN 1045:1988
szab vánnyal lehetett (Zäschke 1994,
Fischer 1999).

Felhasznált irodalom
! MSZ 339:2008.10.06. szabvány ja vas -

 lat. Betonacélok. Melegen hen ge relt
betonacél, hidegen alakított be -
tonacélhuzal, gépi hegesztéssel ké -
szített síkhálók és térbeli rácsos tar tók.
Követelmények

! MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész:
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5. ábra   Az OC-görbék határvonalai a CEB-CIB-FIP-RILEM
aján lás szerint (MSZ 4720-2:1980) és azok Taerwe L. által

módo sított változatai 
(MSZ EN 206-1:2002 és MSZ 4798-1:2004). 

Forrás: Taerwe L. 1986

6. ábra Taerwe  L. elfogadási feltételének OC-görbéje a vizsgálati
ered mények közötti gyenge összefüggés esetén (forrás: Taerwe  L.

1986) összehasonlítva a visszavont MSZ 4720-2:1980 szabvány
is me retlen és ismert szóráson alapuló elfogadási feltételének OC-

görbéjével (forrás: MÉASZ ME-04.19:1995)  
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Műszaki feltételek, teljesítő ké pes ség,
készítés és megfelelőség. Az MSZ EN
206-1 és alkalmazási fel té telei
Magyarországon

! MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész:
Műszaki feltételek, teljesítő ké   pes ség,
készítés és megfelelőség (Mó   do -
sítások: MSZ EN 206-1:2000/A1:2004
és MSZ EN 206-1:2000/A2:2005)

! DIN 1084-1 és -3:1988 Über wachung
(Güteüberwachung) im beton- und
Stahlbetonbau. Teil 1: Beton BII auf
Baustellen, Teil 3: Trans portbeton

! DIN 1045:1988 Beton und Stahl -
beton; Bemessung und Aus führung 

! Lutz Fischer: Sicherheitskonzept für
neue Normen. ENV und DIN-neu.
Grundlagen und Hinter grund  infor -
ma tionen. Teil 3: Statistische
Auswertung von Stich proben im
eindimensionalen Fall. Bautechnik, 76.
1999. Heft 4. pp. 328-338. 

! György László: Az MSZ 4720 és az
MSZ ENV 206 T minő sí tési mód -
szereinek az összeha son lí tása. MÉASZ
ME-04.19:1995 „Beton és vasbeton
készítése” cí mű mű sza ki előírás (szer -
kesz tette és írta Uj helyi János), 6.
fejezet: „Vizs gá lat, minőség-el len őr -
zés, mi nő ség ta nú sítás” 6.3.4.4.4. sza -

 ka   sza, Budapest, 1995. 
! International System of  Unified

Standard Codes of  Practice for Struc -
 tures, Vol. II, CEB-FIP Mo del Code
for Concrete Structures, CEB-FIP,
1978.

! Kausay Tibor: A szemcse alak mi nő -
 sítéses vizsgálatának min ta elemszá ma.
Mélyépítés tudo má nyi Szem le. XX.
évfolyam, 1970. 8. szám, pp. 373-388.

! Kausay Tibor: A beton nyo mó szi lárd -
ságának elfogadása. Vas be ton épí tés.
VIII. évfolyam, 2006. 2. szám, pp. 35-
44.

! Kausay Tibor: Alulmara dá si ténye ző.
Fogalom-tár. Beton szak mai ha vi lap.
XV. évfolyam, 2007. 1. szám, pp. 3-5.

! Palotás László: Mérnöki szer  ke ze tek
anyagtana, 1. kötet. Ál ta lános anyag -
ismeret. Akadémiai Kiadó, Buda pest,
1979.

! Luc Taerwe:  A General Basis for the
Selection of  Compliance Criteria (A
megfelelőségi feltételek ki vá lasz tá sá -
nak általános alapja). IABSE Proceed -
ings P-102/86. IABSE Periodica
3/1986 August.

! Vincze Endre: Műszaki matema ti ka. V.
kötet. Valószínűségszámítás. Tan -
könyvkiadó, Budapest, 1972. 

! Vincze István (szerkesztette): Sta tisz -
tikai minőség-ellenőrzés. Az ipa ri mi -
nő ségellenőrzés matema ti kai sta tisz -
tikai módszerei. Közgaz da sági és Jogi
Könyvkiadó, Buda pest, 1958.

! Windisch Andor: Valószínűség el mé -
leti és matematikai statisztikai alap -
ismeretek. Szalai Kálmán „A be ton
minőségellenőrzése” című könyvének
3. fejezete. Szab vány kia dó, Budapest,
1982.

! Windisch Andor: A beton minő sé gé -
nek ellenőrzése. Balázs György „Épí -
tő anyag praktikum” című köny vének
4.6.2. fejezete. Műszaki Könyv kiadó,
Budapest, 1983.

! Wolfgang Zäschke: Konformitäts -
kriterien für die Druckfestigkeit von
Beton. Betonwerk + Fertig teil-
Technik, 60. Jg. 1994. Heft 9. pp. 94-
100.

Jelmagyarázat:
{�} A szócikk a BETON szakmai

havi lap valamelyik korábbi számában
ta lálható.

{�} A szócikk a BETON szakmai
havilap valamelyik következő számá -
ban található.
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BH 400 Padlószilárdító 

A hibás ipari padló hibás termékminôséghez, üzemleálláshoz, valamint további következményekhez, csökkentett versenyképesség-
hez vezethet. A Murexin kiváló minôségû termékeket kínál a hatékony és megfelelô kivitelezés érdekében, hogy Önnek ne legyenek 
problémái.

Elôkevert és felhasználásra kész 
kvarctartalmú szilárdító betonpad-
lókhoz. Kvarcszemcsébôl, port-
land cementbôl és diszpergáló 
szerekbôl áll. A szervetlen pigmen-
tek ellenállóképességgel bírnak a 
cementtel, alkáliákkal és fénnyel 
szemben. Kül- és beltérben egy-
aránt alkalmazható.

> dörzsölési osztály A3
> felhasználásra kész
> tartósan megtartja a színét

NI 50 Cem Top
Az NI 50 Cem Top felhasználható 
cementes alapfelületekre vagy ke-
rámiákra. Különösen alkalmas si-
ma, nagy igénybevételű ipari pad-
lók, bevásárló központok és iroda-
épületek készítésénél.
Nagy mechanikai szilárdsága 
miatt, akár végburkolatként is 
felhasználható. 

> műgyanta tartalmú
> önterülô

Repol CS1 Kipárolgásgátló

A minőség biztonságot jelent
Murexin padlószilárdítók, kipárolgásgátlók, ipari padlók

 Oldószertartalmú, szórható, gyor-
san ható, fi lmképzô utókezelôszer, 
mely erôteljes záróhatást biztosít 
(különösen betonjavításnál) az idô 
elôtti vízpárolgás ellen. Kötôanyaga 
akril-vinil polimerizált keverék. 

> csökkenti a zsugorodást 
> javítja a felület szilárdságát

Murexin Kft. 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  •  Telefon: 06 1 262 6000  •  Fax: 06 1 261 6336  •  E-mail: murexin@murexin.hu
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A konferencia rendkívül jó alkal -
mat jelentett a résztvevő szakemberek
szá  má ra, hogy betekinthessenek a
Nem zetközi Betonszövetség mun ká já -
ba. A több mint ezer résztvevő között
szá mos magyar kolléga képviselte a
ha  zai és a határon túli szakmát.

A hagyományos tisztújító ülésen
ke rült sor egy számunkra nagyon fon -
tos szavazásra. Az addigi alelnököt
Balázs L. Györgyöt, a Budapest Mű -
sza ki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) professzorát, az Építőanyagok
és Mérnökgeológia Tanszék vezetőjét,
a fib Magyar Tagozat elnökét válasz -
tot ták meg a fib Nemzetközi Beton -
szö vetség új elnökévé a 2011-12 évek -
re. Ezzel nagy megtisztelés érte az
össz magyar betonos társadalmat, egy
óri ási lehetőség hazánk nemzetközi
szak mai tekintélyének növelésére, és
egy ben nagy feladat az új elnök és a te -
vé kenységét segítő munkatársak szá -
má ra. Az új alelnök az angliai Gordon
Clark lett (2. ábra).

A kongresszus hivatalos megnyitó -
já ra az úgynevezett Opening Cere -
mony Breakfast adott alkalmat, ame -
lyen a szervezők megnyitó beszédei
hang zottak el, illetve átadták a fib Ki -
emel kedő Szerkezetek Díjait (fib
Awards for Outstanding Structures).
Nagy örömünkre volt egy magyar je -
lölt is, a Kőröshegyi völgyhíd. Magas -

Beszámoló

Beszámoló a fib 2010. évi
kongresszusáról
SZABÓ K. ZSOMBOR
BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

A 2010-es fib (Federation Internationale du Beton, Nemzetközi Betonszövetség)
Kong resszusa egy igazi sikertörténet, mind magyar, mind nemzetközi viszony lat -
ban. A kongresszust 2010. május 29. és június 2. között a washingtoni Gaylord
Inter national Szállodában tartották (1. ábra). A Kongresszus társszervezõje a fib
mel lett az amerikai Feszített és Elõregyártott Betonok Intézete (PCI = Prestressed
Precast Concrete Institute) volt.

A kongresszuson és a vele együtt
szer  vezett éves Híd Konferencián kö -
zel ötszáz előadás hangzott el. A
kong  resszus helyet adott egy színvo -
na  las szakmai kiállításnak is, amely le -
he  tőséggel majdnem száz, főképpen
elő  re gyártással és feszítési tech noló -
giá  val foglalkozó cég élt. A négyévente

szer  vezett kongresszus lehetőséget
biz  tosított további szakmai ülések
szer vezésére is. Üléseztek a fib szak mai
mun kacsoportjai, az úgynevezett
Com  mission-ok és Task Group-ok.
In ten  zív munka folyt az új Model
Code 2010 (Minta Szabvány) mihama -
rab bi véglegesítése érdekében is. 
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1. ábra   A kongresszus helyszíne 

2. ábra   Rüdiger Tewes (a fib főtitkára), Michael Fardis (a fib jelenlegi elnöke), 
Balázs L. György (a fib megválasztott, új elnöke), 
Gordon Clark (a fib megválasztott, új alelnöke)

3. ábra   fib Kiemelkedő Szerkezetek Díjat
kapott 2010-ben az Island Tower Sky

Club, Fukuoka (Japán) 



épí tési kategóriában nyertes lett: két
2008-ban elkészült épület, a canberrai
(Ausztrália) nagyrészt látszóbeton fe -
lü  letű National Portrait Gallery és a
fukuokai (Japán) Island Tower Sky
Club, amely három karcsú toronyból
áll, ezeket három különböző szinten
le vő, „égi kert”-nek nevezett, parko sí -
tott vasbeton lemez kapcsol össze (3.
ábra).

Mélyépítési szerkezetek kategóriá -
ban három nyertes volt: egy brünni
(Cseh ország) gyalogos híd (4. ábra),
egy zaragozai (Spanyolország) kosár -
fü les függesztett ívhíd, illetve egy am -
má ni (Jordánia) többtámaszú, ferde ká -
be les híd Y-alakú pilonokkal és S-alakú
alap rajzi vonalvezetéssel (5. ábra).

A konferencia mottója volt: Glo bá -
 lis gondolkodás lokális megvalósítás (Think
Globaly Build Localy). Ennek szel le mé -
ben tartotta meg érdekes nyi tó elő adá -
sát Jim Hartzfeld. 

A Kongresszus lektorált előadásai
a következő négy párhuzamos szek -
ció ban zajlottak: 
! Építési rendszerek (Building sys -

tems), 11 szekcióülés
! Tervezés (Engineering and design),

34 szekcióülés
! Anyagok (Materials), 18 szekció -

ülés
! Nagy teljesítőképességű betonok

(UHPC, Ultra High Performance
Concrete), 5 szekcióülés
Ezekkel egy időben rendezték a

már említett PCI Híd Konferenciát
(PCI Bridge Conference), 32 szek ció -
ülés keretében. 

A kongresszuson hat magyar elő -
adás hangzott el. 
! Elsőként Lenkei Péter (Pécsi Tu -

do  mányegyetem) beszélt a mete o -
ro  lógiai szabványok egysé gesí té sei -
ről, illetve arról, hogy a jövőbeli
mo  del lek hogyan tudják fi gye lem -
be venni a klímaváltozás hatásait. 

! A beton tűz hatására bekö vet ke zett
károsodásairól, illetve egy ma gas
hőmérséklettel szembeni ellenálló
be  ton összetételének optimalizá -
lás  ról tar tott előadást Balázs L.
György, társ szer ző volt Majorosné
Lublói Éva (BME Építőanyagok és
Mérnök geo ló gia Tanszék). 

! Szabó K. Zsombor (BME Épí tő -
anyagok és Mérnökgeológia Tan -
 szék) előadása a felület-közeli szer -
 ke zeti megerősítések kapcsolati fe -
szültségeiről és a kísérleti
eljárásosok be  fo lyásoló hatásának
figyelem bevé te lé nek fontosságáról
szólt, társszerző Balázs L. György
volt. 

! Kovács Tamás (BME, Hidak és
Szerkezetek Tanszék) feszített tar -
tók károsodásának vizsgálatáról
tar tott elő adást. 

! A nemzeti beszámolók között
Balázs L. György ismertette a
magyar beto nos szakma kiemel -
kedő teljesít mé nyeit az elmúlt négy
év ből.
Ahogy azt már megszoktuk, a

Kong  resszuson részt vettek anya or -
szá  gon kívül élő magyarok is.
Demeter István és Nagy György
Tamás a Temesvári Műszaki Egyetem
ku tatói közös munkáját Stoian Valeriu
ad ta elő, előadásukban a kivágott vas -
be ton lemezek szénszálas szalagokkal
va ló megerősítéséről számoltak be. 

Az előadásokból szerkesztett
cikkek teljes terjedelemben a konfe -
ren  cia CD-n olvashatók.

Az előadásokon kívül társadalmi
ese mények is segítették a szakemberek
kö zötti kapcsolatok kiépülését. Szak -
mai kirándulás alkalmával egy
Washington közeli előregyártó üzem -
be látogattak el a résztvevők. A kong -
resszus díszvacsoráját a Potomak fo -
lyón rendezett sétahajózás keretében
ren  dezték meg. 

A másnapi záró ünnepségen kihir -
det ték, hogy a következő, 2014-es fib
Kongresszus szervezésének tisztségét
India kapta meg. A legközelebbi,
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4. ábra   fib Kiemelkedő Szerkezetek Díjat
kapott 2010-ben a Brünnben megépült

gyalogos híd (Csehország)

„Concrete engineering for excellence and
efficiency” címmel megren de zés re kerü -
lő fib Szimpóziumot Prágában, 2011.
jú nius 8. és 10. között tartják. A prá gai
szimpózium címe a világhálón:
www.fib2011prague.eu. Minden bi -
zonnyal ez is sikeres fib rendezvény
lesz, a szervezők jelentős magyar rész -
vételre számítanak. 

5. ábra   fib Kiemelkedő Szerkezetek Díjat
ka pott 2010-ben: többtámaszú, ferde kábe les
híd Y-alakú pilonokkal és S-alakú alap -
raj zi vonalvezetéssel, Ammán (Jordánia)

Megjelent az UUPDATE - aktuálisan a
betonutakról 22010. 1. száma magya rul
a Magyar Cementipari Szövetség kiadá -
sában. Németországban más szabályo -
zás vonatkozik a mezőgazdasági utak
tervezésére és építésére, mint az
általános forgalmi útépítésre.
A mezőgazdasági utak fenntartására
készült német útmutató segítséget nyújt
abban, hogy a szokásos megerősítési
módszereket hogyan alkalmazzuk ezen
a területen. Részletezi a fenntartás
fogalmait, leírja a nem-kötött és a
hidraulikus kötésű tehetviselő pálya -
rétegek, a betonozott, az aszfaltozott,
vagy a burkolókövekkel, lemezekkel
kirakott utak esetére a lehetséges károk
jellegét és okát. Ezekre támaszkodva
adja meg az útfenntartáshoz szükséges
építési teendőket. Tárgyalja az egyéb
úttartozékokat (közbenső és oldalsávok,
oldalárkok, hidak, átereszek), a környe -
zeti és tájesztétikai szempontokat, és
végül általános útmutatást és
rendszertant ad az útfenntartáshoz.

KÖNYVJELZÕ
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COMPLEXLAB KFT. 
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35.
tel.: 243-3756, 243-5069, fax: 453-2460
info@complexlab.hu,   www.complexlab.hu

Ajándék a törőgéphez!
Automax5 típusú betonkocka-törőgép idei

rendelése esetén ajándékba adjuk 
a berendezéshez tartozó szoftvert, illetve 

a második kerettel történő későbbi
felbővítés lehetőségét is!

Ez Önnek mintegy 1.500 € megtakarítás!

A törőgép
megfelel az

EN 12390-4
szabványnak!

Intelligens megoldások
a BASF-tõl

A BASF, a világ legnagyobb vegyipari vállalata élenjáró a betontechnológiában. 
Világszerte elismert márkáink a Glenium® nagy teljesítõképességû folyósítószer család; 
a Rheobuild® szuperfolyósítók a reodinamikus betonokhoz; a RheoFIT® a minõségi
betontermék (MCP) gyártásnál; a MEYCO® a mélyépítésnél alkalmazott gépek, anyagok 
és technológiák terén.
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2010. október 27–28.

A CEP® fő témakörei:
  energiahatékony építés és felújítás
 passzívház és passzívházak komponensei
 intelligens épületek és épületautomatizáció

A rendezvény a Zöld Építészeti Napok része.

CEP ® Clean Energy & Passive House EXPO
Nemzetközi Kiállítás és Konferencia az energiahatékony és intelligens épületekről

A MÉK akkreditált tagjai a kiállítás megtekintésé ért
1 pontot, a Passzívház konferencián való részvételért
2 pontot kapnak! Törzsszám: 210/196

www.cep-expo.hu

Legyen a kiállítónk!
Érdeklődjön irodánkban

Tel.: 225-2143

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Az Európai Transzportbeton Szövetség (ERMCO) minden évben készít statisz ti kát, amely ben megtalálható a tagor szágok
szervezeteinek terme lése hároméves össze ha son lításban, az egy főre eső beton termelés, a cement felhasználás, a beton
jellemző cement tartalma, a legjellemzőbb kiegészítő anyagok. Csoportosították a termelt betonokat szilárdsági osztályok és
konzisztencia osztályok szerint, valamint szállítási módok szerint is. Az 1. táblázatban az ERMCO 15 olyan tagországának
adataiból mutatunk be, amelyek egyben az Európai Unió tagjai is.
A Magyar Betonszövetség adatai szerint tagvállalatainak termelése 2007-ben 4804,4 em3, 2008-ban 5144 em3, 2009-ben
3990,4 em3 volt. A tagvállalatok termelése kb. az országos termelés 70%-át teszi ki.

1. táblázat   Beton termelési adatok Európában (forrás: www.ermco.eu)

Ország
Tagszervezet termelése

(millió m3)
Ország termelése

(millió m3)
Egy fõre esõ termelés

(m3/fõ)
Átlagos cement tartalom

(kg/m3)

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Anglia 22,8 20,2 15,0 25,6 20,5 15,4 0,42 0,34 0,25 230 220 220
Ausztria 10,0 10,0 9,3 11,3 11,5 10,3 1,36 1,38 1,23 260 265 265
Belgium 6,5 6,3 6,0 12,0 11,8 10,4 1,13 1,11 0,97 260 260 260
Cseh Köztársaság 7,0 7,6 5,7 8,5 9,6 7,3 0,83 0,92 0,70 284 289 278
Dánia 2,8 2,5 1,6 2,9 2,7 1,8 0,53 0,49 0,33 230 250 250
Finnország 2,9 2,6 1,9 3,1 2,8 2,0 0,59 0,53 0,38 340 345 345
Franciaország 36,6 36,0 29,7 45,0 44,1 37,0 0,71 0,69 0,57 293 298 299
Görögország 8,0 4,0 13,0 24,0 22,0 17,0 2,15 0,96 1,51 300 300 300
Hollandia 7,0 8,0 6,7 8,9 10,5 9,3 0,54 0,64 0,56 306 316 313
Írország 7,0 8,0 2,8 7,4 10,0 3,8 1,72 2,27 0,85 300 330 330
Lengyelország 9,6 8,7 7,2 16,0 21,2 17,7 0,42 0,56 0,46 300 283 282
Németország 28,5 27,0 24,8 40,8 41,0 37,7 0,50 0,50 0,46 298 299 300
Olaszország 30,1 31,1 22,0 75,2 73,2 54,0 1,27 1,23 0,90 265 290 315
Portugália 9,0 8,5 6,7 11,5 11,0 8,5 1,08 1,04 0,80 250 250 230
Szlovákia 2,2 2,3 1,7 3,2 3,7 2,6 0,59 0,69 0,48 303 331 315
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H Információ: Promo Kft. • 1015 Budapest • messemunchen@promo.hu • tel. 224-7764 • fax 224-7763 • Belépó́jegy Ft-ért itt vásárolható.

� Messe München GmbH • info@bau-muenchen.com • tel. (+49 89) 9 49-113 08 • fax (+49 89) 9 49-113 09

Az építés jövó́je

A világ vezetó́ vására: 
építészet, anyagok, rendszerek

Több mint 1.900 kiállító
180.000 m² kiállítási terület

151 országból 212.000 látogató


