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A vizsgálati adat n száma 
legkisebb

érték
átlagos érték 

1. A gyártás kezdetén  n = 3 fc,min  fck - 4 fcm  fck + 4 

2a.
A folyamatos gyártásnál       

n  15 
fc,min  fck - 4 fcm  fck + 1,48 s 

2b. A szórási követelmény 0,63  s  1,37

A táblázatban (az értékek N/mm2-ben):
fcm – a nyomási szilárdság átlagos értéke; 
s - az adott vizsgálati adatok szórása;

 -  a hosszabb megfigyelési adatbázis szórása 

1. táblázat   EN szerinti követelmények 

Tervezés

Az MSZ EN 206-1 és az MSZ 4798 szerinti követelmények  
hazai hídépítésben való alkalmazásának problémái, és javaslat a megoldásra  

Szerz : Dr. Szalai Kálmán - Kovács Tamás

Az ÚT 2-3.414:2004 hidakra vonatkozó útügyi 
m szaki el írásban (KH), valamint az MSZ EN 206-1 
(EN), ill. az azon alapuló MSZ 4798-1 szabványokban 
szerepl , betonra vonatkozó min ségellen rzési eljá-
rások közötti különbségek miatt élénk vita bontakozott 
ki. A vita központi kérdése az, hogy a beton mi-
n ségellen rzésére vonatkozó, MSZ EN 206-1 (MSZ 
4798) szerinti eljárás milyen feltételek mellett ve-
zethet  be KH el írásként [1], [2], [3]. Az alábbiakban 
összefoglaljuk a probléma lényegét, és javaslatot 
teszünk a megoldásra.  

1. A nyomószilárdság KH és EN szerinti ellen rzése 

1.1. A KH szerinti követelmények 

1.1.1. A betonkeverék összetételét úgy kell meg-
tervezni, hogy a nyomási szilárdság 
Rbm várható értéke feleljen meg  
- nem gyárszer , nem telepített be-

ton esetén: 
       Rbm  Rbk + 12 (N/mm2)
- gyárszer  és/vagy telepített be-

tonüzem esetén:  
                                Rbm  Rbk + 8   (N/mm2)

feltételnek, ahol Rbk – a nyomási szi-
lárdság 5 %-os valószín ségi érték-
ben el írt min sítési értéke. 

1.1.2. A szilárdság értékelését  
vagy a KH-ban hivatkozott MSZ 
4720-2 szerint kell végezni, vagy  
folyamatos gyártásellen rzés esetén legalább 15 
próbatestre vonatkozóan

- a nyomószilárdságok Rbm átlagára
Rbm  Rbk + 1,645 

- a legkisebb Rb,min nyomószilárdságra 
Rb,min  Rbk

- a vizsgálati eredmények s szórása     
  0,63  s   1,37 

feltételeket kell teljesíteni, ahol  az ismert szórás, 
melyet három hónapnál hosszabb – az ellen rzést
közvetlenül megel z  – periódusban, legalább 35 
vizsgálati adat alapján kell meghatározni. 

1.2. Az EN szerinti követelmények  
Az EN szerinti követelmények az 1. táblázatban 

foglalhatók össze: 
Megjegyezzük, hogy a [4] tervezési szabvány 

szerint a nyomási szilárdság karakterisztikus értéke        
fck = fcm – 8 (N/mm2).
 Normális eloszlás feltételezésével, ha a 8 = 1,645·

Hasznos terhek  Mértékadó teherkombináció 

Szabályzat Járm  (TS) 
[kN] 

Megoszló (UDL) 
[kN/m2]

Képzése
Biztonsági (parciális) 

tényez k
H 1986 800 4,0 Ya + n1 Ye n1=1,2

KH 2000 800 4,0 1,1 Ya + n2 Ye n2=1,3
EC

alapkombináció 
600/400/2001 9,0/2,52 1,35 Ya + q Ye q= 1,35 

EC*1

EC*2
600/400/2001 9,0/2,52

eqa

e0qa
max

YY15,1

YY35,1 q× 0 =
3

1,35×
)(40,0

)(75,0

UDL

TS

1 Az els  érték az 1. sz. (legkedvez tlenebb helyzet ), a második érték a 2. sz., a harmadik érték a 3. sz. sávra 
vonatkozik I. terhelési osztály esetén ( Qi=1,0).

2Az els  érték az 1. sz., a második érték a 2. és annál nagyobb számú sávokra és a fennmaradó területre 
vonatkozik I. terhelési osztály esetén ( qi= qr=1,0).

3
q=1,35. A TS jelölés a hasznos járm teherre (ekkor 0=0,75), az UDL pedig a hasznos teher megoszló részére 
vonatkozik (amikor 0=0,40).

2. táblázat   Állandó és esetleges terhek kombinációi 
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1. ábra   Biztonsági tényez k összehasonlítása

feltételt tekintjük, akkor  = 4,878 N/mm2 adódik, 
amely így a szilárdságtól független, állandó érték.   

1.3. Megállapítás 
A fentiek alapján megállapítható, hogy – tekintettel 

a legkisebb értékre vonatkozó feltételre is – a beton 
szilárdságra vonatkozó mérési eredmények EN szerinti 
értékelése esetenként eggyel magasabb szilárdsági 
osztályt eredményez, mint a KH szerinti értékelési 
eljárás.

2. Tehercsoportosítások a KH és az EN szerint 

2.1. Teherkombinációk 
Az állandó (Ya) és esetleges (Ye) terhek hidakra 

vonatkozó KH és az EN szerinti teherkombinációit 
(tehercsoportosításait) a 2. táblázatban mutatjuk be. Az 
adatokból látható, hogy a KH 2000 az állandó és az 
esetleges teher biztonsági (parciális) tényez t a korábbi 
1,0-ról, illetve 1,2-r l 1,1-re, illetve 1,3-re emelte. A 
EN pedig ezeket az alapkombinációhoz képest 
csökkentette, az állandó teher esetén az 1,35 értéket 
1,15-re, vagy alternatív lehet ségként, az esetleges 
teher esetén 1,35· 0 értékre.

2.2. A terhek biztonsági tényez inek összehason-
lítása

A KH és EN biztonsági (parciális) tényez inek
összehasonlítása az 1. ábrán található.

Az ábrában szerepl , KH szerinti 1,2G-vel, illetve 

1,3G-vel jelölt vonalak akkor mértékadóak, ha az 
állandó teher domináns, azaz az állandó és a teljes 
teher aránya 1,0-hoz közeli érték .

Megállapítás
A biztonsági tényez k fenti összehasonlítása 

alapján megállapítható, hogy  
az EN szerinti nagyobb parciális tényez k, valamint  
az EN szerinti hasznos terhek nagyobb intenzitása 
miatt 

az EN szerinti teherszint legalább 5 %-al nagyobb a 
KH szerinti értékeknél. 

2.3. Az anyagok biztonsági tényez i
Az anyagok KH és EN szerinti biztonsági tényez it

a 3. táblázatban mutatjuk be. 

Megállapítás
A táblázat adataiból látható, hogy

1. a beton esetén az EN szerinti biztonság (parciális) 
tényez  értéke egyértelm en (kb. 10 %-kal) 
nagyobb, mint a vonatkozó KH érték, 

2. a betonacél EN szerinti szilárdsági értékei némileg 
(kb. 3,5 %-kal) nagyobbak, mint a vonatkozó KH 
értékek.

2.4. Az anyagok biztonsági tényez inek tartalma 

2.4.1. A parciális tényez k összetev i
Az EN szerinti parciális tényez k indokolása 

újszer . A hazai gyakorlatban eddig úgy értelmeztük a 
biztonsági tényez ket, hogy azok csak a mérési adatok 

szórásával függnek össze. Ezzel 
szemben az EN abból indul ki, hogy a 
mérési adatok szórása mellett abban 
szerepet játszik a számítási és a geo-
metriai modell bizonytalansága is. 
Ennek megfelel en a  relatív 
szórásokat illet en az EN feltételezi, 
hogy  

az ellenállási oldalon R relatív
szórásának összetev i:        

a) az ellenállás (szilárdság) relatív 
szórása: Rf

b) a számítási modell bizonytalan-
sága: Rm

c) a geometriai adatok bizonytalan-
sága: RG.

R ered  relatív szórás és az sR szórás értéke:

R = 222
RGRmRf

; sR = Rm· R

az igénybevételi oldalon E összetev i:
a) a hatás (terhek és hatások) relatív szórása: Ef

b) a számítási modell bizonytalansága: Em

c) a geometriai modell bizonytalansága: EG

E ered  relatív szórás és az sE szórás értéke:

E = 222
EGEmEf ;  sE = Em· E

Tervezési
állapot

Beton
c

Betonacél
(B500B)

s

Feszít acél
s

KH 2000 1,3/ R 1,19 1,15*

EN (tartós és 
ideiglenes)

1,5 1,15 1,15*

Megjegyzés: *A 0,01 %-os folyási határra 
vonatkozó értékek. 

3. táblázat   Anyagok biztonsági tényez i
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Megállapítás
A fentiek alapján megállapítható, hogy az EN 

szerinti értelmezés alapján az anyag-oldali biztonsági 
tényez k értékei azonos szilárdsági szórás esetén 
nagyobbak, mint a KH szerinti anyag-oldali biztonsági 
tényez k.

2.4.2. A beton EN és KH szerinti szilárdságok ter-
vezési értékeinek összehasonlítása

A beton EN és KH el írások szerint számított 
határszilárdsági értékeit a 4. táblázatban mutatjuk be.   

Megállapítás
A táblázati adatok alapján megállapítható, hogy a 

beton esetén az EN szerinti határszilárdsági értékek – a 
növekv  szilárdsággal csökken  jelleggel – 22-13 %-
kal kisebbek a KH vonatkozó értékeihez képest.

3. A hídszabályzat el írásainak javasolt átmeneti 
módosítása

A fenti összehasonlításból látható, hogy a KH és az 
EN szerinti tervezés lényegében az alkalmazott 
biztonsági szintben különbözik egymástól. A központi 
kérdés az, hogy az EN magasabb biztonsági szintjére 
való áttérést mikor akarjuk végrehajtani. Erre 
vonatkozóan a 4. szakaszban teszünk javaslatot.

A KH szerinti tervezés id szakában – az EN szerin-
ti tervezésre való áttérésig – a betonszilárdságok 
értékelésének kérdésében felmerült probléma átmeneti 
megoldására javaslatunk a következ .

Az MSZ EN 206-1 alapján történ  beton tervezés és 
gyártás és az annak megfelel  ellen rzési eljárás a KH 

keretében alkalmazható, ha az er tani tervezés ke-
retében a betonszilárdság biztonsági tényez i

helyszínen készített monolit hídszerkezetek esetén 
(1,3 helyett) c=1,5-re
el regyártott hídelemek esetén c =1,4-re 

módosulnak. 

4. Javaslat az EN szerinti tervezésre való áttérés 
id pontjáig történ  hazai szabályozásra 

A rendelkezésre álló információk szerint az angol 
nyelv  Eurocode-ok teljes sorozata 2005-ben elkészül. 
A Magyarországon való tervezés alapját jelent  MSZ 
EN szabványok elkészítése jogilag megoldható 

az angol nyelv  változat magyar nyelv  címoldallal 
való kiegészítésével, vagy 
a teljes szabvány magyar nyelvre való lefordításával. 

Az MSZ EN szabványok tagállamokban való 
kizárólagos alkalmazásának el írt id pontja független 
attól, hogy az adott tagállam a fenti két módszer 
melyikét alkalmazza. Ez az id pont a jelenlegi 
program szerint várhatóan 2010-ben lesz, függetlenül 

attól, hogy abban az id pontban az MSZ 
EN szabvány szövege angol vagy magyar 
nyelv .

Az EN szabályozási rendszer átvételére 
és az ahhoz való felkészülés menet-
rendjeként javasoljuk az alábbiakat:
1. ütem: Az EN szerinti követelmények 
alapján az NSZ-NT betonok alkalmazásá-
hoz készült MF 5/2004 tervezési el írás
kiterjesztése a teljes beton-skálára és 
véglegesítése, majd ez alapján ÚT útügyi 
m szaki el írás készítése 2005. 12. 15-ig.
2. ütem: az 1. ütem szerint elkészített ÚT 
el írás megismerése, tanulmányozása, 
mintapéldák készítése és adott esetben az 
alkalmazás lehet vé tétele (jogilag) a 
2006. évt l kezdve.

3. ütem: az új ÚT el írás teljes kör , alternatív 
alkalmazásának lehet vé tétele (jogilag) a hazai 
hídépítésben 2007. január 1-t l az MSZ EN szab-
ványok kizárólagos alkalmazási id pontjáig.
Záró megjegyzés: E pont szerinti javaslat termé-
szetesen nem általános érvény , csak a beton szer-
kezetekre vonatkozik. A többi (acél, öszvér stb.) 
anyagokra vonatkozó menetrendet és feladattervet is 
célszer  lenne kidolgozni.

Felhasznált irodalom: 
[1] Útügyi M szaki El írás ÚT 2-3.414: Közúti hidak 

tervezési el írásai IV. Beton, vasbeton és feszített 
közúti hidak tervezése

[2] MSZ EN 206-1 Beton -1 rész: Feltételek, telje-
sít képesség, készítés és megfelel ség

[3] MSZ 4798-1:2004 Beton: 1. rész M szaki fel-
tételek, teljesít képesség, készítés és megfelel ség.
Az MSZ EN 206-1:2002 alkalmazási feltételei 
Magyarországon

2. ábra  Teherbírási vizsgálat axiális 
 igénybevételek esetén 

Rbk = fck 

(N/mm2)

KH szerint 

b

bkRR
bH

95,0
bkR

4
75,0R

b=1,3

EN szerint 

c

ckfcc
cdf

85,0cc
c =1,5;  = 1,0 
C50/60 esetén: 

=1,0-(fck-50)/200

EN/KH
(%)

20 14,6 11.33 77,6  

30  20,37 17,0 83,4 
50  31,9 28,34 88,8  
70  43,46 37,8 87,0  

4. táblázat  Határszilárdsági értékek 
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[4] prEN 1992-2 Design of concrete structures- Part 2: 
Concrete Bridges 
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kezetek Tanszékén, egyetemi tanár 
(1999). Kutató professzor (2000). F
érdekl dési területe: a beton, vasbe-

ton és feszített vasbeton szerkezetek méretezés- elmélete, 
szilárdságtana, min ségellen rzése, felülvizsgálata és 
meger sítése, továbbá a nagyszilárdságú és nagy teljesít -
képesség  beton, a vasbeton korrózióvédelme.  

CEMKUT Cementipari
Kutató-fejlesztõ Kft.

1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 122-124. 
1300 Budapest, Pf. 230. 

Telefon: 388-3793, 388-4199   Fax: 368-2005 
 Honlap: www.mcsz.hu  E-mail: cemkut@mcsz.hu

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben a NAT által 

NAT-1-1249/2004 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

A 4/1999 (II.24.) GM rendelet alapján 077/2004

számon kijelölt, az Európai Gazdasági Térségre

1414 azonosító számon Brüsszelben bejegyzett

vizsgálólaboratórium.

TEVÉKENYSÉGEINK
cement-, mész-, gipsz- és egyéb szilikátipari 
termékek és nyersanyagok vizsgálata, ezen termé-
kek minõségének javítására és a termékválaszték 
bõvítésére irányuló kutatások, fejlesztések,
betontechnológiai vizsgálatok,
lég- és portechnikai mérések, hatástanulmányok 
készítése, munkahelyi por, zaj, szerves 
légszennyezõk mérése, 
hazai és nemzetközi szabványosítás, 
kutatás, szakértõi tevékenység

KÖNYVJELZÔ

Az építési termékek megfelelôsége

Az építési termékek megfelelôsége címmel a Horváth Sándor vezette szerzôi munkacsoport 
közérthetô nyelven bemutatja az Építési Termékek Irányelv európai uniós és hazai alkalmazását. 

Megtudhatjuk belôle: 

- melyek a megfelelôség igazolási eljárás fô összefüggései, folyamatai; 
- milyen szabályai, módozatai vannak az építési termékek megfelelôség-igazolásának; 
- mi a kötelezettsége a gyártónak a megfelelôségi eljárásban; 
- mikor melyik mûszaki specifikációt (szabvány, európai mûszaki engedély, ÉME) kell, vagy lehet 

választani;
- mire és mikor kell, és mikor lehet független szervezet tevékenységét igénybe venni a minôsítési 

eljárásban;
- mit kell tudni a tervezônek a megfelelô építési termék kiválasztásához; 
- mit kell tudni a kivitelezônek megkövetelni az építési termék átvételénél; 
- milyen tûzvédelmi szabályozás vonatkozik az építési termékre; 
- mit tartalmaznak az eurocode-ok, az uniós tartószerkezeti tervezés; 
- mit és minek alapján ellenôrizhet a fogyasztóvédelem és az építésfelügyelet; 
- mik a leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott válaszok a témakörben; 
- melyek a legfontosabb adatbázisok (honosított szabványok, európai mûszaki engedélyek) és hol 

érhetôk el. 

A témakörrôl átfogó és részletes ismereteket szerezhet az építési termékkel kapcsolatba kerülô gyártó, 
forgalmazó, tervezô, kivitelezô, minôsítô szervezet, hatóság egyaránt. 

A könyv CD mellékletén az építési termék megfelelôségét szabályozó valamennyi európai uniós 
szabályozás (irányelv, határozatok, útmutatók, egyéb dokumentumok) és magyar jogszabály meg-
található.

További információ: www.terc.hu 
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Termékismertetõ

Mobil betonkever  állomás új szerkezeti megoldással 

Ha Finnország, akkor hó, víz, szauna vagy mobiltelefon jut eszünkbe, pedig tudnak k betonkever  üzemet is 

gyártani.

A Tecwill Oy (Joensuu, Finnország) bemutatja Cobra mobil betonkever  üzemét. Az egység legfontosabb 

el nye, hogy rendkívül gyorsan telepíthet  új termelési helyszínre amellett, hogy állandó üzemként is 

tökéletesen m ködik. Ez a tulajdonság köszönhet  a szabadalmaztatott, speciális szerkezeti megoldásnak. A 

Cobra termékcsaládot úgy tervezték, hogy a legszéls ségesebb id járási viszonyok között is képes legyen 

megbízhatóan termelni. 

Egyedi szerkezeti felépítés 
Az üzem alapját egy szabadal-

maztatott kiviteli megoldás képezi, 
amely a gyárban készre szerelt és 
tesztelt modulok kapcsolatát teremti 
meg. Ennek köszönhet en az üzem 
az alábbi el nyökkel rendelkezik: 

gyors, egyszer  üzembe helyezés a 
termelési helyszínen, 
megbízható termelés különböz
környezeti viszonyok között, 
könny  áttelepíthet ség új ter-
melési helyszínre, 
kis helyigény.

A speciális kivitel továbbá lehe-
t vé teszi a h szigetel  panelek és 
felszerelések el szerelését a gyárban, 
amit a hagyományos megoldásoknál 
a termelési helyszínen tesznek meg.
A betontermelési folyamat egy új 
megközelítési módját képviseli, hi-
szen az üzem ott képes maximális 
kapacitással termelni, ahol a pilla-
natnyi betonigény éppen a legma-
gasabb.

Alapozási munkák 
Az egyedi szerkezeti megol-

dásnak, illetve az ún. termelés 
közbeni (dinamikus) kavicsmér-
legelési rendszernek köszönhe-
t en az alapozási munka mini-
mális, és elegend  alacsony tölt
rámpát építeni a tárolók etetésé-
hez. Az üzem teljes installálása a 
föld felszínén történik, tehát nincs 
szükség földmunkára. A kiépített 
alapozás, illetve tölt  rámpa kiala-
kítható úgy, hogy az üzemmel 
együtt új projekt helyszínre egy-
szer en szállítható legyen. 

Szállítás   
A gondos tervezésnek köszön-

het en az üzem szállítása gyorsan 
és megbízhatóan teljesíthet  köz-
úton, vasúton vagy vízen. A kész-
re szerelt és kapcsolt moduloknak, 
valamint a járatos méreteknek kö-
szönhet en a szállítás gazdasá-
gosan lebonyolítható a világ min-
den pontján. 

Cobra termékcsalád
A Cobra termékcsalád három 

tagja a mini, standard és super 
Cobra. A termelési kapacitás 30 
m3/órától 140 m3/óráig b víthet ,
típustól függ en. Különböz  kör-
nyezeti feltételek mellett, a gyors 
és homogén keverés biztosítása 
érdekében az üzemeket er teljes
kényszer-tányérkever vel vagy i-
kertengelyes kever vel szereljük, 
típustól függ en.

Pete Zsolt 
Tecwill Oy 

06-30/904-4178
pete.zsolt@tecwill.com 
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Betontechnológia

Betonburkolatok
Szerz : Spránitz Ferenc 

A gánti Dolomit Kft. vibropréseléses és öntömöröd  technológiával állít el  vasalatlan, száler sítés  és 

vasbeton termékeket. Ez a cikk a termékek szabadtéri gyártásának fogadófelületeként szolgáló betonburkolat 

készítésének tapasztalatairól számol be. 

Kulcsszavak: zúzottk  adalékanyag, péptartalom, cementfajta, m szál adagolás 

Szerel beton
A lejt s terepviszonyok miatt a betonburkolat alatti 

feltöltés legnagyobb vastagsága meghaladta a 3 métert. 
A 0/100 mm és 0/25 mm frakciójú dolomitzúzalékból 
készített több mint 7000 m2-es feltöltés tömörítésére 
különösen nagy hangsúlyt fektettünk. A tárcsás 
vizsgálattal mért ágyazási együttható és a teherbírási 
modulus kedvez  értékei (E1=50-57 N/mm2 és 
E2=102-110 N/mm2), valamint az építés gyorsítása 
miatt egyedi technológiával, aszfaltfiniserrel és vibro-
úthengerezéssel hordtuk fel a szerel betont az 
ágyazatra.

A szerel beton vastagsága 5-7 cm, cementtartalom 
217 kg/m3, a konzisztencia földnedves, a betonozási
id  2 nap, a 15 cm-es kockákon mért 28 napos 
nyomószilárdság 34 N/mm2 volt. A finiserrel lehúzott 
frissbetont az út-
hengerek azonnal 
tömörítették. A fini-
ser gépkezel jével
közösen hamar meg-
találtuk az adott be-
dolgozási technoló-
giához leginkább 
illeszked  – a be-
tontervezés miatt 
néhány álmatlan éjszakát okozó – optimálisnak t n
betonösszetételt. A tömörítés ilyen módja esetén arra 
kell törekedni, hogy teljes mértékben elkerüljük a 
felületi habarcsosodást, mert emiatt az úthenger 
egyrészt felszakíthatja a pépes betont, másrészt pedig a 
péptelített betonon az úthenger „úszik”, a felület 
hullámossá válhat. 

 Ennek a szerel betonnak a készítése egyben 
t zkeresztséget is jelentett számunkra, mivel ez volt a 
frissen felállított betongyárunk legels  munkája. A 
szokásos adagolási sorrendnél (adalékanyag + cement 
szárazon, utána a vízadagolás) a kever gép motorvéd
biztosítéka leoldott, így kezdetben csak 0,85 m3

betömörített betonnak megfelel  mennyiséget tudtunk 
megkeverni az 1,0 m3 beton megkeverésére szolgáló 
kever géppel. Csak jóval kés bb jöttünk rá Lányi 
György betontechnológus kollégámmal, hogy a 0,5-
0,8 % nedvességtartalmú (porszáraz) zúzottk
vízfelszívása (1,8 m%) jelent sen lecsökkentette a 
betonkeverék víz- és cementpéptartalmát. Tapasztalati 
úton kés bb kiderült, hogy az adalékanyag + víz 
(hatékony+felszívott) keverékéhez adagolva a cemen-
tet, vagy a szokásos adagolási sorrendnél maradva, de 

légbuborékképz  adalékszer hozzáadásával már 
biztonsággal homogénre keverhet  az 1,0 m3-re
betömöríthet  mennyiség  péphiányos és a túltelített, 
akár 100 % zúzalékból álló zúzottk beton is. 

A dolomitzúzalék D=16 mm legnagyobb szem-
nagyságú, 4 frakciós (NZ 0/2:50%, KZ 2/5:13%,  
NZ 5/12:30%, NZ 12/20:7%), m=5,79 finomsági 
modulusú és U=23,1 egyenl tlenségi együtthatójú 
volt. A zúzottk  adalékanyag mértékadó térfogata alig 
földnedves konzisztencia mellett Vao=784 /m3, azaz 
pépigénye Vpo=216 /m3 volt. A szerel beton keverési 
aránya tömegrészekben: víz + cement + adalékanyag = 
0,66 + 1 + 9,85. A betömörített frissbeton tests r -
ségére 2495 kg/m3-t mértünk. 

Az 1. táblázat az 1 m3-re számított összetételt 
tartalmazza.

A betömörített frissbeton teljes leveg tartalma 53 
/m3, melynek kisebb része (14 /m3) a tömörítési 

hiányból származó leveg tartalomra, nagyobb része 
(39 /m3) pedig a péphiányból származó leveg tar-
talomra vezethet  vissza (számítás a MÉASZ ME-
04.19:1995 4.2.2.4 pontja szerint). Az úthengerrel 
tömöríthet , kis cementtartalmú, igen nagy termelé-
kenység , azonnal ráléphet  betonfelület megfelel
min ség  kivitelezését az egyenletesen péphiányos 
betonkeverék tette lehet vé.

A meleg id ben (nappal max.+28 C) 2 nap alatt 
elkészült, 7000 m2 szerel betont 10 napig tartottuk 
nedvesen a házikertekben használatos automata, forgó 
vízpermetez kkel. A 150 50 m-es szerel beton felü-
letén nem képeztünk ki egyetlen hézagot sem, bízva az 
igen nagy adalékanyag/cement tényez  ( 10) által 
becsülhet  igen kis zsugorodásban. A készítést 
követ en kb. 3-4 hét múlva jelentkezett két vékony 
keresztirányú zsugorodási repedés, mely kb. 50 50 m-
es mez kre harmadolta az eredeti táblát. 

 Ezen az 5-7 cm vékony szerel betonon közleked-
tek és forgolódtak a végleges betonfelület készítése 

Anyag Tömeg (kg) S r ség (g/cm3) Térfogat (liter)
CEM II/B-S 32,5 cement 217 3,03 71,5

dolomit zúzotthomok és k 2135 2,77 770,8
víz (hatékony + felszívott) 143 (105+38) 1,0 105

=2495 kg/m3 =947 /m3

1. táblázat   A beton összetétele 
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során a betonszállító mixerkocsik; meghibásodás nem 
történt.

Kopásálló kültéri betonburkolat
 A mobil vibroprésel  berendezésen alapuló 

gyártástechnológia fogadófelületéhez és a betonüzem 
közlekedési útvonalához megfelel  kopásállóságú, 
ezért C45/55 szilárdsági jel , fagyálló betonburkolatot
terveztünk. Megjegyzend , hogy az építész terveken 
C16-24/KK jel , vasalt, kültéri betonburkolat kiírása 
szerepelt.

A szerkezet nyári 30 C-os melegben készült, vibro-
gerendás lehúzással, kemény koptatóanyag felhintése 
nélkül, ipari padló min ség  tárcsás és propelleres 
felületsimítással, illetve az útbetonok pedig kézi 
söpr zéses felületérdesítéssel. Mennyiség: 1400 m3,
vastagság: 20 cm, a cement típusa CEM I 42,5 és CEM 
II/A-V 42,5, a szerkezet vasalatlan, az adalékváz 65 
V%-a “AA” k zetfizikai osztályú, 96-99 % dolomit-
ásvány tartalmú dolomitzúzalék, 35 V%-a dunai  
OH 0/4 homok. A péptartalom Vp= 261 /m3, a 
túltelítettség Vp= +84 /m3, a Mapefluid X-404 és a 
Glenium ACE-30 folyósítószerekkel elért víz/cement 
tényez v/c=0,38 volt.

A fagyállóság biztosítása céljából kezdetben 
törekedtünk a 2,5-4,0 V% légbuboréktartalom
elérésére, melyet a napközbeni igen magas és az 
éjszakai alacsony légh mérséklet, valamint a 
mixerkocsik változó várakozási ideje miatt a 
legtöbbször nem sikerült elérni, ill. egy esetben 
felhabzott a keverék. A betonkeverék gyors 
bedolgozhatóságát és miel bbi gépi besimítását szem 
el tt tartva a beépítési konzisztenciát a képlékeny 
tartomány fels  határára (terülés min. 48 cm, ill. 
roskadás min. 10 max. 14 cm) állítottuk be. Ezáltal kis 
energiájú tömörítéssel is elértük a felület 
üregmentességét, habarccsal való telítettségét. A 
bedolgozott betonon végighúzott ujjunkkal már rögtön 
a felszín alatt érezni lehetett a k szemcséket. Bár az 
er sen köves adalékváz miatt a bedolgozott beton 
gyorsan állékonnyá vált, már 2-3 óra múlva 
megkezdhet  volt a körtárcsás gépi simítás, de a
meleg, szeles id ben addigra néha már megjelentek a 
felületen az els  korai száradási-zsugorodási 
repedések. A padlósimító gépekkel ezeket ugyan 
eltüntettük, de a kés bbi száradás, zsugorodás során 
általában újból el hívódtak.

A Betontechnológiai Tanácsadó Szolgálatnál 
(BTSZ) Dr. Erdélyi Attilával konzultálva elemeztük a 
problémákat és az alábbi megoldásra jutottunk. 

 Bár a kültéri betonburkolatoknál „nem egész-
séges” a felület gépi simítása (mert a fels  rétegnek 
lecsökken a páraátereszt  képessége, ezért megn  a 
felfagyásveszélye), de ahhoz, hogy a kés bbi termék-
gyártás során a betonburkolatra préselt elemek 
könnyen leválaszthatók legyenek, mégis az eredeti, 
gépi simításos technológia mellett döntöttünk. Mivel a 
folyósító és a légbuborékképz  adalékszerek hatás-

mechanizmusát a cement klinkerösszetétele (a 
klinkerásványokon belül f leg a felit és a celit) és 
rlési finomsága jelent sen befolyásolja (Gável 

Viktória vizsgálatai - CEMKUT Kft.), így a kétféle, 
kipróbált cementb l az adott építési és klimatikus 
körülmények között a kisebb trikalcium-aluminát 
tartalmú, kisebb h fejlesztés , bár hosszabb 
utókezelési igény  CEM II/A-V 42,5 cementre esett a 
választás.

A h mérséklet 5 C-tól 25 C-ig való emelkedése 
egyes légbuborékképz  hatóanyagok esetén nincs 
hatással a leveg tartalomra, illetve csak 25 C felett 
figyelhet  meg a leveg tartalom csökkenése, míg más 
hatóanyagoknál már 5-25 C között is tapasztalták a 
légbuborékok csökkenését. Mivel a nappali és éjszakai 
betonozásunk idején a h mérséklet +10 C és +30 C
között változott, így nem meglep , hogy nem sikerült 
egyforma leveg tartalmat elérni még azonos cement 
alkalmazása mellett sem. A heteken át tárolt és a 
frissen beérkezett cementek rlési finomsága és esetleg 
az ásványi összetétele közötti eltérést l függ en a nem 
annyira finom és ráadásul esetleg kisebb C3A, C4AF
tartalmú cementtel készített változatlan összetétel  és  
h mérséklet  betonkeverék akár fel is habozhat. Tehát 
a buborékösszeomlás-felhabzás elkerülése az 
adalékszerek vagy azok kombinációinak gondos 
megválasztása mellett is igényli a cement fizikai és 
kémiai jellemz inek, valamint az építéskori klimatikus 
viszonyoknak a szinten tartását. Egyes adalékszer-
alapanyag gyártó cégek vizsgálatai szerint megfelel
stabilizálószer adagolásával a légbuborékok állapota 
jól állandósítható, bár 25 C felett ez a hatás csökken, 
majd 40 C-on teljesen megsz nhet.

 Minden igyekezetünk ellenére végül le kellett 
mondani a légbuborékképz  adalékszer adagolásáról, 
mert a tárcsás és propelleres simítással tönkretettük a 
felületközeli rétegben a mesterséges légbuborékokat. 

A fagyállóság és több frissbeton tulajdonság 
javítása érdekében így nem maradt más lehet ség,
mint a m száladagolás alkalmazása.

Az eredeti utókezelési módot (oldószeres
kipárolgásvéd  + a 16 órán belüli hézagvágást 
követ en takarás nedves, fehér geotextíliával) 
megtartottuk, azzal a változtatással, hogy a nedves
geotextíliával nem egy, hanem két hétig takartuk a 
felületet.

A  CEM II/A-V 42,5  cementtel és a m anyagszál
adagolással a meleg, gyakorta szeles id ben elkészített 
betonburkolaton a korai zsugorodási repedések teljes 
mértékben megsz ntek, a 28 napos nyomószilárdság 
69 N/mm2 lett. 

Több tulajdonság egyidej  teljesítésére irányuló 
törekvés (nagy kopásállóság + kis kés i zsugorodás) 
már megnehezítette a feladat teljesítését. A változatlan 
víz/cement tényez  és konzisztencia mellett a 
péptartalom és ezáltal a túltelítettség ~20 l/m3-es
csökkentése a laboratóriumban sikerült, de a gyakor-
latban nem. 
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Az alig földnedves alapkonzisztenciájú keverék jó 
bedolgozhatóságához megnövelt adagolású folyósító-
szerrel elért képlékeny-folyós konzisztenciájú keverék 
a nagy pontossággal végzett adagolás–keverés ellenére 
„makrancosan” viselkedett. A bedolgozást követ  5-10 
percen belül vérzési hajlamot, kismérték  ülepedést 
mutatott; az egymásnak feszül  nagyobb adalék-
anyagszemcsék szinte megakadályozták az elterült 
keverék további kezelését, formálását. Vissza kellett 
térni a kisebb folyósítószer adagolás melletti nagyobb 
péptartalom alkalmazására. A térburkolat elkészítése 
és a gyakorlati tapasztalatok elemzése után a 
laborkísérleteket folytatva eredményesnek ígérkezett a 
túltelítettség csökkentésére irányuló eredeti célkit zés.
Változatlan péptartalom mellett, azonos vízigény , de 
nagyobb pépigény  adalékanyag (a korábbi 
Vpo40 = 177 l/m3-rel szemben Vpo40 = 192 l/m3,
homokhát nélküli szemmegoszlás) és stabilizálószer
alkalmazásával a keverék jól t rte a folyósítószer 
adagolásának növelését a víz/cement tényez  csök-
kentése mellett is. Stabilizálószerként az önterül
aljzatkiegyenlít  habarcsoknál, valamint sok más 
iparágban, pl. élelmiszeriparban, festékgyártásban, 
kozmetikai iparban, mez gazdasági permetez - és 
növényvéd  szerekben stb. is használatos, alacsony 
viszkozitású, por alakú cellulóz-éter származékot 
alkalmaztam (1 %-os vizes oldat Brookfield viszkozi-

tása 400 mPa·s, míg a tiszta vízé 0,8 mPa·s). A térbur-
kolat pótmunkájaként elkészített útbeton egy kisebb, 
kb. 100 m2-es felülete már ilyen keverékkel készült. A 
vérzés, ülepedés teljesen megsz nt, a nagy terül -
képesség  keverék bár er sen ragacsos volt, a bedol-
gozókat igen elkedvetlenítette, a munkavégzést 
lelassította, de ett l eltekintve kezelhet vé szelídült.

A 28 napos, kb. légszáraz tests r ség 2480-2500 
kg/m3, a kockaszilárdság 83 N/mm2, a felületi húzó-
tapadószilárdság  2,0 N/mm2 volt. 

A betonburkolat jól ellenáll a közlekedési 
igénybevételeknek, azaz a leveg vel töltött és tömör 
gumikerekek hatásának, a súlyos tárgyak okozta 
csiszoló, súrlódó jelleg  koptató igénybevételnek, így 
pl. a betontermékek, raklapok csúsztatásának, kemény-
acél tolólapos felülettisztítás-„borotválás” hatásának, a 
dinamikus, ill. ütéssel járó igénybevételnek, pl. a ~1 
tonna tömeg  acél formasablonok leütése a 
betonfelületre, azon történ  vibrálása.  A gépi simítású 
(ipari padló jelleg ), m száladagolású dolomit 
zúzottk beton jól ellenáll a fagyás-olvadás (sózás-
mentes) okozta igénybevételeknek is. 

HÍREK, INFORMÁCIÓK 

A fib Magyar Tagozatának munkabizottsága 
„Betonkészítés bontási, építési és építõanyag-
gyártási hulladék újrahasznosításával” címmel új 
mûszaki irányelvet dolgozott ki. A mûszaki irányelv 
tervezetrõl a fib MT 2005. április 19-én a BME 
Dísztermében országos vitát rendezett, amelyre 
számos szervezetet, intézményt és szakembert 
meghívott, akiknek elõzetes tanulmányozásra a 
mûszaki irányelv tervezetet rendelkezésre 
bocsátotta.

Az országos vita programja a következõ volt:

1. Megnyitó. Mûszaki Irányelvek kiadása, újraszer-
vezése
Dr. Balázs L. György, a fib MT elnöke 

2. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitû-
zései
Somogyi Gábor igazságügyi szakértõ, Épület-
fenntartási K+F Alapítvány és Vadász Enikõ 
tanácsos, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium

3. Az új mûszaki irányelv ismertetése 
Dr. Kausay Tibor, tiszt. egyetemi tanár, BME 
Felkért hozzászólók:

Dr. Deák György, prof. emeritus, BME 
Dr. Arany Piroska, egyetemi adjunktus, BME 

4. Észrevételek, hozzászólások 

5. Zárszó 
Dr. Balázs L. György, a fib MT elnöke 

Az irányelvre a felkért hozzászólók írásbeli 
észrevételein kívül négy írásbeli észrevétel érkezett: 
Bán Lajostól, Polgár Lászlótól, Riesz Lajostól, Dr. 
Tariczky Zsuzsánnától. Az országos vitán 
elhangzottak az írásbeli észrevételek, amelyekre 
Dr. Kausay Tibor, a munkabizottság elnöke 
válaszolt. Az elõadásokban elhangzottakhoz, 
valamint az írásbeli észrevételekhez és a vála-
szokhoz a jelenlévõk közül többen hozzászóltak. 
Külön érdeklõdést váltott ki az új heterogén 
cementek alkalmazhatósága, a feszített vasbeton 
és a nagyszilárdságú beton készítése, a visszanyert 
víz felhasználásának kérdése.

Dr. Kausay Tibor a munkabizottság felhatal-
mazása alapján a mûszaki irányelv tervezet 
szövegét a szükséges helyeken az országos vita 
során kialakult nézeteknek megfelelõen módosítja, 
és a kéziratot nyomdai megjelentetésre Dr. Balázs 
L. Györgynek, a fib MT elnökének rövid idõn belül 
átadja.
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Kedves Olvasók! 
A STABILAB Kft. szolgáltatásai közül az alábbiakat szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, kérem, lehetõség 
szerint tiszteljenek meg bizalmukkal és megkeresésükkel. 

Elavult, analóg betontörõ gépek felújítása, átalakítása és felszerelése mikroprocesszoros 
kiértékelõ és adatgyûjtõ egységgel, számítógépes kommunikációs lehetõséggel.

 Laboratóriumi mérõ és vizsgáló mûszerek gyártása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása, valamint 
azok javítása. 
 Új laboratóriumi mûszerek, berendezések és bútorok forgalmazása, üzembe helyezése, azok 
használatra való betanítása, garanciális és garancia idõn túli szerviz háttér teljeskörû biztosítása. 
 Komplett laboratóriumok kivitelezése, igény szerinti egyedi, saját gyártású bútorzattal, hangszigetelt, 
illetve vegyi fülkével, elszívással és teljes gépészettel, a szükséges mûszerezettséggel. 
 Mobil konténer laboratóriumok gyártása és berendezése igény szerinti kivitelben, méretben, 
funkcionális kialakítással betonos, talajos és aszfaltos, illetve egyéb oldószeres munkákhoz. 
 Mechanikai és gépész munkák, fejlesztések, épületgépészeti, víz, gáz, elektromos és légtechnikai 
kivitelezések, karbantartások és javítások, egyedi gépek gyártása. 
 Számítástechnikai igények és fejlesztések kielégítése, adatgyûjtés a laboratórium területén azt 
lehetõvé tevõ berendezések adatállományáról, igény szerinti konfigurációk és hálózatok üzemeltetése, 
építése és fejlesztése, karbantartása, továbbá szoftveres támogatása. 
 Nemes- és szénacél ipari lakatos munkák egyedi igények szerint is, forgácsolással, gépmunkákkal. 

Verbó Róbert ügyvezetõ 

"AZ ÖN STABIL PARTNERE A LABORATÓRIUM TECHNIKÁBAN" 

STABILAB Kft. 

2060 Bicske, Forgách Antal utca 12. 
Fiókiroda: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 

Telefon: +36 1 240-5779, +36 20 971-6540      Telefax: +36 1 240-5779      E-mail: stabilab@stabilab.hu

 SPECIÁLTERV Épít mérnöki Kft.

MIN SÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MUNKABÍRÁS

Tevékenységi körünk: 

- hidak, mélyépítési szerkezetek, m tárgyak,

- magasépítési szerkezetek, 

- utak tervezése 

- szaktanácsadás, 

- szakvélemények elkészítése 

Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7. 
Telefon:  (36)-1-368-9107 
 240-5072 
Internet: www.specialterv.hu 
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Fogalom-tár

Szemalak 

Kornform (német) 
Particle shape (angol) 
Forme des granulats (francia) 

A szemalak az adalékanyagot { } jellemz  geo-
metriai fogalom, a szemmegoszlással { } együtt része 
a szemszerkezetnek. Tárgyalása során a szem nagy-
ságától és felületi érdességét l elvonatkoztatunk, és 
fogalom-meghatározását a 4 mm-nél nagyobb szem-
nagyságú szemekre értelmezzük. A szem alakját a 
képzeletben köré írható szabályos alakú test (például 
hasáb vagy ellipszoid) egymásra mer leges három f
méretének (hosszúság szélesség vastagság) ten-
gelyarányával fejezzük ki. A h/s és v/s tengely
koordinátarendszerben az adalékanyag 4 mm feletti 
frakcióinak szemalakját ponthalmazzal, a tengelyará-
nyokat egyenes vonallal lehet ábrázolni (MSZ 18228-
3:1978).  A h/s = hosszúság/szélesség hányados 1,0 és 
3,5 közé es  (a hosszabb szemek általában eltörnek), 
és a v/s = vastagság/szélesség hányados 1,0 és zérus 
közé es  viszonyszám. Kocka vagy gömb esetén: h = s 
= v. Az MSZ 18288-3:1978 szabvány nevezéktana 
szerint

a szem zömök, ha 1,0  h/s < 1,5 és 1,0  v/s > 0,5 
a szem hosszúkás, ha 1,5  h/s < 3,5 és 1,0  v/s > 
0,5
a szem lemezes, ha 1,0  h/s < 1,5 és 0,5  v/s > 0,0 
a szem hosszúkás + lemezes, ha 1,5  h/s < 3,5 és 0,5 

 v/s > 0,0 
A zúzottkövek { } 4 mm-nél nagyobb (ún. durva) 

szemeinek szemalakját három f  méret helyett két f
méret viszonyszámával fejezik ki. A v/s tengely-
aránnyal való jellemzés napjainkig volt szokásos (ÚT 
2-3.601 útügyi m szaki el írás), és zömök alakúnak az 
1,0  v/s > 0,5 viszonyszámú, lemezes alakúnak a 0,5 

 v/s > 0,0 viszonyszámú szemeket nevezték (MSZ 
18228/3:1978). A közelmúltban érvényre lépett 
európai adalékanyag termék szabványok (MSZ EN 
12620:2003, MSZ EN 13043:2003 stb.) a szemalakot a 
h/v tengelyaránnyal jellemzik, eszerint zömök alakúak 
a 1,0  h/v  3,0 viszonyszámú és lemezes alakúak a 

h/v > 3,0 viszonyszá-
mú szemek (1. ábra),
amelyek a gyakorlat-
ban az MSZ EN 933-
4:2000 szerinti szem-
alak tolómér vel (2.
ábra) egyszer en
szétválaszthatók, és 
mennyiségük a frak-
cióban tömeg %-ban 
kifejezhet .

Az MSZ EN 933-
3:1998 (módosítva 
2004-ben) szabvány  
a sz k frakcióhatárú 
durva zúzottk  mintá-

ban réses rosta alkalmazásával, hozzávet legesen a v/s 
= 0,56 tengelyaránynál osztja ketté a zömök és a 
lemezes szemeket.     

A homokok { } és a 4 mm-nél kisebb szemnagy-
ságú (ún. finom) zúzottk  frakciók szemalakja köz-
vetve a kifolyási 
id vel fejezhet
ki, amit kifolyási 
tölcsérrel lehet 
mérni (MSZ 
18288-3:1978 és 
MSZ EN 933-
6:2003). Az „A” 
jel  ( 10 mm 
nyílású) tölcsért 
0,063 - 1,0 mm 
szemnagyságú, a 
„B” jel  ( 25
mm nyílású) töl-
csért 1,0 - 4,0 mm 
szemnagyságú vizsgálati minta esetén kell használni. A 
vizsgálat eredménye az 1 dm3 testtérfogatú szemhal-
maz kifolyásához szükséges id  másodpercben, amit 
kifolyási számnak nevezünk.  

A bányahomokok általában gömböly bb szem-
alakúak, mint a folyami homokok, ezért 
vakoláshoz a bányahomokok kedveltebbek. A 
kavicsok { } szemalakját nem tudjuk befo-
lyásolni, ezért vizsgálni sem szokás. 

A zúzottkövek szemalakja az aprítógép meg-
választásával és/vagy többszöri töréssel zömö-
kebbé tehet . Az aszfalt- és a betonútépít k, de 
a zúzottk beton gyártók és felhasználók is els
sorban a zömök alakú zúzottkövet keresik: 
egyrészt, mert az ilyen beton könnyebben 
bedolgozható, másrészt, mert kevésbé koptatja 
a gyártó és szállító berendezést, harmadrészt, 
mert a felület könnyebben eldolgozható, 1. ábra   Szemalak ábra 

2. ábra   Szemalak tolómér

3. ábra   Kifolyási id  mér  tölcsér



 XIII. évf. 5. szám BETON 2005. május  

13

negyedrészt, mert a felület igénybevétele során a 
szemek kevésbé peregnek ki. A lemezes alakú 
zúzottk  adalékanyag növeli a beton cementigényét, és 
általában folyósítószer adagolást is szükségessé tesz. A 
zömök szemalak a beton nyomószilárdságát { }, a 
lemezes szemalak a beton hajlító-húzószilárdságát 
{ } javítja. 

Felhasznált irodalom: 

[1] Kausay Tibor: Az adalékanyag alakjának hatása a 
betonszilárdságra. A SZIKKTI 21. sz. tudományos 
közleménye. ÉTK. Budapest, 1967. 

[2] Kausay Tibor: A szemcsealak statikai szerepe a 
betonban. Épít anyag. XIX. évf. 1967. 3. szám. pp. 
110-115.

[3] Kausay Tibor: Összefüggés a zúzottk - és 
kavicstermékek szemalakja és Los Angeles 
vizsgálat szerinti aprózódási vesztesége között. I. és 
II. Épít anyag. XXIII. évf. 1971. 7. szám pp. 248–
254. és 8. szám. pp. 288-297. 

Jelmagyarázat:  
{ } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik 
korábbi számában található. 
{ } A szócikk a BETON szakmai havilap valamelyik 
következ  számában található. 

Dr. Kausay Tibor 
betonopu@axelero.hu

http://www.betonopus.hu

Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövetség hírei 

Szakmai konferencia 2005.  
A Magyar Betonszövetség 2005. június 2-án ren-

dezi meg idei konferenciáját. 
Helye: Budapest X. kerület, Szent László tér 7-14. 
Pataky M vel dési Központ 
Téma jelmondat: Új eljárások, új technológiák alkal-
mazása a közlekedés építésben 
Támogató: Ipar M szaki Fejlesztéséért Alapítvány 
Levezet  elnök: Asztalos István 

A konferencia programja:  
10.00 – 10.30  Dr. Almási József 

Betonszerkezetek méretezése az Euró-
pai tervezési szabvány szerint. 
Az új MSZ 4798-1 Beton szabvány 
alkalmazása a tervezésben 

10.30 – 10.45 Dr. Kausay Tibor 
Gyártmány és technológiai fejlesztési 
irányok az európai szabványok hatásá-
ra. Az új európai szabvány jelent sebb
eltérései a korábbi beton szabványoktól. 

10.45 – 11.00 Dr. Kausay Tibor 
A beton megfelel ségének értékelési 
rendszerei.

11.00 – 11.25 Sulyok Tamás 
A beton jelölés rendszere, az összetétel 
tervezésének problémái. 

11.25 – 11.40 Migály Béla 
A gyártás ellen rzés tapasztalatai az új 
szabályozás szerint, technikai fejleszté-
sek szükségessége. 

11.40 – 12.00 Szünet 

12.00 – 12.45 Orosz Károly és téma el adók
Köröshegyi Völgyhíd kivitelezésének 
el készítése, technikai és technológiai 
fejlesztések. Az alkalmazott betonter-
mék összeállítása, adalékszerek haszná-
lata a beton tulajdonságainak befolyáso-
lására. Az építési tevékenység bemu-
tatása.

12.45 – 13.15 Lengyel Csaba és téma el adók
Az M0 körgy r  betonpálya építés 
el készítése, pályaszerkezetek tervezé-
se, próbagyártása. Az alkalmazott ada-
lékszerek bemutatása. Az építési tevé-
kenység bemutatása, technológiai és 
technikai fejlesztések.

A Beton Évkönyv 2005. május végén jelenik meg, 
melyet a konferencia résztvev i megkapnak. A Beton 
Évkönyv több tudományos mélység  szakcikke is 
feldolgozza az el adások anyagát.

Újdonság, hogy a konferenciánkat megel z en
(május els  felében) szakmai látogatást teszünk a 
Köröshegyi Völgyhíd megtekintésére, majd a kon-
ferenciát követ en (július els  felében) szervezünk 
bejárást az M0 körgy r  betonból épül  szakaszára. 

Az id pontok egyeztetése a kivitelez kkel folya-
matban van. Az egyeztetett id pontokat rövidesen a 
honlapunkon (www.beton.hu oldalon a HÍREINK 
rovatban) ismertetni fogjuk. A konferencia meghívókat 
április végén postázzuk, ahol a projekt látogatások 
id pontjait és a gyülekez  helyeket megadjuk. 

Szilvási András ügyvezet
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Elõregyártás

A STRONG és MIBET Kft. XXI. századi födémszerkezete 

A Strong & Mibet Épít elemgyár Kft. Magyarország legnagyobb betonelem el regyártója, melynek jogel djei
több mint 50 éve gyártanak beton, vasbeton- és feszítettbeton elemeket. A társaság az ausztriai SW 
Umwelttechnik 100 %-os tulajdonában van. Gyártóüzemei Alsózsolcán, Miskolcon, Kazincbarcikán, 
Bodrogkeresztúron és Majosházán m ködnek. A cég folyamatos fejlesztéseket valósít meg a min ség javítása, a 
termékfejlesztés és a gyártókapacitás b vítése céljából. A hagyományosnak mondott kéregpanelen, PK jel
födémpanelen és az EU gerendás-béléstestes födémeken kívül 2002-t l gyárt folyamatosan el feszített
EXTRUDERES technológiával körüreges födémpaneleket.

A födémpanelek szélességi mérete állandó, 120 cm, 
magassági méretük a hosszúság, illetve a terhelés 
függvényében változik az 1. táblázat szerint. 

Jel Magasság   
( cm ) 

Súly
( kg/m2)

Max. fesztáv 
(m)

MF-200 20 240 9,0 
MF-265 26,5 328 12,0 
MF-320 32 365 15,0 
MF-400 40 415 18,0 

1. táblázat   Födémpanelek m szaki alapadatai 

Az érdekl d ket,  leend  megrendel inket területi 
képvisel ink az ország egész területén, Majosházi 
központunkban magas szint  termékismerettel rendel-
kez  termékmanagerek, illetve statikus mérnökökb l
álló szakember gárda segíti a tanácsadás során. 
Lehet ség van az egyes építményekre vonatkozó 
födémkiosztási, vasalási illetve gyártmánytervek 
elkészítésére is.

Az MF jel  födémpanel el nyei más,
„hagyományos” födémmegoldásokhoz képest 

 már építés közben alul-felül sík födémet kapunk 
 vakolatmentes kivitelben készül 
 lecsökken a kivitelezési id  300-400 m2/nap
 szerel  jellege, hozzávalók 1 daru, 1 himba,
3 szerel

 nagy fesztáv (0 – 18,0 m-ig), optimális teher-
bírással

 t zállósági határ: 1,5 óra 
 konzolos kialakítás lehet sége
  „tetsz legesen” darabolható 

 - hosszában 
 - keresztben 
 - ferdén 
 - sarkoknál 

Leend  megrendel inket
 termékismertet kkel, tervezési segédlettel, 
 beépítési útmutatókkal,
 m szaki szaktanácsadással, 
 födémterv, konszignáció készítéssel, 
 fuvar/daru szervezéssel segítjük. 
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TERVEZZÜNK EGYÜTT! 

Beépítési szabályok, alkalmazási feltételek 

 Az elemek többtámaszú tartóként nem használhatók. 

 Az MF födémek csak olyan tartószerkezetre 
fektethet k, amelyek teherbírása a födémterhek 
viselésére alkalmas. 

 A pallóvégi felfekvés mértéke L/100, de minimum 
10 cm. 

 Az elemek csak egyenletes felületre fektethet k.

 Felület kiegyenlítésre min. 10 mm habarcs, vagy 5 
mm NEOPRÉN csík alkalmazható. 

 A beemeléshez a gyártó térítésmentesen biztosítja a 
speciális emel  himbát. 

 A födémpallókat a koszorúba be kell kötni. 

 Építés közben az elemeket védeni kell a csapadékvíz 
bejutásától.

 Utólagos áttörések készítése csak gyémántkorongos 
tárcsával, az üregek keresztmetszetében lehetséges. 

 Az extruderes technológia miatt a gyártás emel fül
nélkül történik, így a beemelés csak speciális 
emel himbával lehetséges, amit a gyártó díjmen-
tesen a vev  rendelkezésére bocsát. 

Az MF jel  födémrendszer kit n en alkalmazható 
családi házak, m helyek, ipari célú csarnokszerkezetek 
közbens  és zárófödémeként. A gyártástechnológiának 
köszönhet en szinte tetsz leges alaprajzi kialakítás 
lefedhet . Nem okoz gondot a kémények, gépészeti 
vezetékek áttörésének megoldása. A kívánt méretre 
hosszában vágott födémpanellel a monolit részeket 
minimálisra lehet csökkenteni. Az építészek kedvenc 
ferde és íves alaprajzi kialakításának lefedése az MF 
panel számára nem okoz problémát.

Ha kérdése van vagy egyeztetni szeretne, kérjük 
forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 

Dévényi György kereskedelmi szakreferens 

Telefon: 24/521-806 
Telefax: 24/521-804 

E-mail: gyorgy.devenyi@strongmibet.hu 
www.strongmibet.hu

JOGSZABÁLY FIGYELÕ 

A Magyar Közlöny utóbbi számaiban megjelent rendeletek, jogszabály módosítások. 

 44. szám, 2005. 04. 05.: 8001/2005 (MK44) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató az építészeti-
mûszaki tervezõi  és mûszaki szerkesztõi jogosultsági vizsga követelményrendszerérõl. 

 50. szám, 2005. 04. 15.: 22/2005 (IV. 15.) GKM rendelet a mérõeszközök és azok mérésügyi ellenõrzésérõl 
szóló 6/2201 (III. 19.) GM rendelet módosításáról. 

 51. szám II. kötet, 2005. 04. 19.: Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatója az új társasági törvény és 
cégtörvény téziseinek részletes indokairól. 
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FRANK-FÉLE SZÁLLÍTÁSI PROGRAM

A FRANK cég 30 éves tapasztalatával 
20 országba szállítja a vasbeton-gyártó 
iparág részére különleges árucikkeit, 
melyek rendelkeznek vizsgálati 
bizonyítványokkal és – Magyarországon 
egyedülállóan – ÉMI minõsítéssel.

Egyenkénti/pontszerû
távtartók rostszálas 
betonból

Felületi távtartók 
rostszálas betonból 

„U-KORB” márkajelû
alátámasztó kosarak 
talphoz, födémhez, 
falhoz acélból 

EURO-MONTEX
Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 16.

Telefon: 262-6039   Tel./fax: 261-5430

®

COMPLEXLAB Bt. 
CÍM: 1031 Budapest, Petur u. 35. 

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

SZENZÁCIÓS TAVASZI AKCIÓ! 
- 10 % kedvezményt biztosítunk a június 30-ig beérkez  rendelések esetén 

az igen nagy választékban kapható beton és 

cement szilárdság vizsgálatához az EN szabvány 

szerinti beton kocka, illetve henger (CKT henger) 

tör -hajlító-hasítószilárdság vizsgáló 

gépeinkb l, cementhasáb tör -hajlító
berendezéseinkb l.

a próbatestek elkészítéséhez
sablonjainkból.

KÉRJE INGYENES KATALÓGUSUNKAT ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT! 
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Betontechnológia

Tapasztalatok öntömöröd  betonnal 

Az öntömöröd  betonok (SCC) egyel re nehezen  nyernek teret a hazai beton piacon. Az alábbiakban két 

gyakorlati példán bemutatjuk, milyen alkalmazási területen kerülnek beépítésre Németországban ezek a 

betonok.

Az öntömöröd  betonok a magas alapanyag árak miatt csak azokban az esetekben lehetnek gazdaságos 

alternatívái a hagyományos betonoknak, ahol a bedolgozás körülményei nem, vagy csak drágán teszik lehet vé

a beton hagyományos tömörítését. Ilyen esetekben az  öntömöröd  beton gyorsan és egyszer en bedolgozható, 

és a kivitelez  számára elfogadható, hogy a beton már tartalmazza a bedolgozás költségeinek egy jelent s

részét. Ezen kívül minden olyan terület érdekes lehet, ahol a kifogástalan látszó felület az igény. 

„ISKOLATÁSKÁK” BETONBÓL 

Nem mindennapi építészeti beruházást valósítottak 
meg a Lübeck központjában lev  piactéren, a patinás 
városháza t szomszédságában: a régi postaépület 
helyére új iroda- és üzletházat épített a P&C ruházati 
áruházlánc.

A tetszet s oromzatokkal szegélyezett helyszínre a 
Kahlen & Ingenhoven építészcsapat acélból és üvegb l
álló, az ötvenes és hatvanas évek stílusához igazodó 
héjszerkezetet tervezett. Különösen felt n  a kett s
parabola formájú, betonból készült, kecses tet -
szerkezet, amely a piactéren álló egykori polgárházak 
büszke oromzatait idézi. 

Tizenhat alagútboltozat sorakozik egymáshoz 
képest eltolódva, mint megannyi óriási iskolatáska. 
Egyenként körülbelül 28 méter hosszúak, legmagasabb 
pontjuk pontosan 6 méter. Így együttesen alkotják a 
különleges tet szerkezetet.

Alapprobléma
A betonhéjazat vastagsága nem haladhatta meg a 

14 cm-t, ami különleges követelményeket támasztott a 
betonnal szemben. A feladat csak öntömöröd , nagyon 
folyós betonnal volt megoldható. Kiindulási alapként 
az MC-PLAST-BETON elnevezés  öntömöröd
betonra kiállított „Általános Építésfelügyeleti Enge-
dély” szolgált. 

Az MC alkalmazástechnikai részlege a Lehmann &
Co. lübecki betongyártó cég laborjával közösen 
rendkívül folyós, öntömöröd  betont fejlesztett ki a 
fenti célra. Mivel az összetétel a szitagörbe terén eltért 
a szabványostól, meg kellett szerezni a tartományi 

belügyminisztérium jóváhagyását, az ún. „egyedi
esetekre szóló engedélyt”.

Öntömöröd  betonról akkor beszélünk, ha a beton 
tömörítési pluszenergia közlése nélkül, kizárólag a 
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nehézségi er  hatására folyik, kilégtelenedik és 
maradéktalanul kitölti a vasbetétek közötti 
hézagokat, valamint a zsaluzatot. Az 
öntömöröd  beton reológiai tulajdonságait 
(folyósságát) két mutatószámmal szokás 
jellemezni: a folyáshatárral és a viszkozitással. 

Az MC-PLAST-BETON csekély viszkozitá-
sával és alacsony folyási határértékével 
kiemelkedik a hasonló termékek sorából. 
Mindez az öntömöröd  beton különleges 
koncepciójának köszönhet . Az MC-PLAST-
BETON egy stabilizáló típusú öntömöröd
betonfajta, amelyre viszonylag alacsony köt -
anyagtartalom (475-545 kg/m3) jellemz .

Bedolgozási tulajdonságok 
A bedolgozási tulajdonságokat a következ

paraméterek mutatják: 
 roskadás mértéke, 
 terülési id ,
 terüléspróba gy r akadállyal,
 tölcsérkifolyási id ,
 szedimentáció próba. 

A roskadás mértéke a DIN 12 350-2 szabvány 
szerinti fordított kúp segítségével határozható meg. A 
terülési id  az a másodpercben megadott id inter-
vallum, amelyre a szétterül  betonnak szüksége van 
ahhoz, hogy a csonka kúp felemelése után 500 mm-es 
közepes átmér t érjen el. A gy r akadály a folyást 
gátolja a terüléspróba során. A tölcsérkifolyási id  az a 
másodpercben megadott id intervallum, amely alatt az 
öntömöröd  beton az el írt méretekkel rendelkez
tölcsérb l kifolyik. A szedimentáció a nagy szemcse-
nagyságú adalékanyagnak az öntömöröd  betonban 
nehézségi er  hatására történ  ülepedését jelenti. 

Gyakorlati megvalósítás 
A laborvizsgálatok eredményét gond nélkül sikerült 

átültetni a gyakorlatba a Lehmann cég transzportbetont 
el állító üzemében. A friss beton paramétereit az 1., a 
Beton összetételét a 2. táblázat tartalmazza. 

cement mértékegység tartalom 

CEM I 42,5R Lübeck kg/m3 350 

   

pernye EFA BF 1 kg/m3 150 

   

homok 0/2a kg/m3 798 

zúzott k  2/8 kg/m3 508 

zúzott k  8/16 kg/m3 373 

   

víztartalom kg/m3 174 

leveg tartalom térf.százalék 1,0 

Centrament Stabi 510 kg/m3 1,0 

Muraplast FK 63.30 kg/m3 3,96 

v/(c+k*l) kg/m3 0,48 

2. táblázat   A beton összetétele 

EL REGYÁRTOTT ELEMEK – MÉRETRE SZABVA 

Az el regyártott betonelemekkel szemben a statikai 
biztonság mellett gyakran az igényes optikai kivite-
lezés követelménye is megfogalmazódik. A Spürgin 
cég egy el regyártott elemeket készít  innovatív 
vállalkozás, sikerének elengedhetetlen feltétele, hogy a 
betonélek sarkosak, a felületek pedig simák és 
egyenletesek legyenek. 

A Spürgin betontermékek széles skáláját állítja el
a Freiburg melletti Teningenben, amelyeknél külö-
nösen fontos szempont a méretpontosság és a markáns 
élkiképzés. Az ügyfelek igényeinek kielégítése érdeké-
ben a Spürgin úgy döntött, hogy könnyen tömöríthet
betont alkalmaz. Betonszállítójukkal, a Braun céggel 
együtt ezért 2001 májusában az esslingeni MC-

paraméter mérték- 
egység

érték

terüléspróba sm/mm 750 - 820 

terülési id
 gy r  nélkül 
 gy r vel

t500/sec.  3-tól 5-ig
 4-t l 7-ig 

tölcsérkifolyási id tzr/sec. 4-t l 7-ig 

gy r akadály próba smb/mm 720-tól 800-ig 

szedimentáció próba % felül: +3-tól -2-ig 
középen: -0,5-t l +1-ig 
alul: +7-t l +10-ig 

1. táblázat   A friss beton paraméterei 
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Bauchemie tanácsadóihoz fordultak, 
szakért  segítséget kérve a speciális 
beton el állításához.

Els  lépésként egy független inté-
zetet kellett bevonni a fejlesztésbe. A 
Freiburgi Épít anyagfelügyelet Rai-
ner Vollendorf vezette akkreditált 
vizsgálólaboratóriuma az MC szak-
emberével, Werner Claus-szal 
közösen vizsgálatnak vetette alá az 
alapanyagokat. Az elvégzett habarcs-
vizsgálatok kimutatták, hogy a 
HOLCIM Normo 5R (CEM I 52,5R) 
cement és a SAFA pernye az MC-
Muraplast FK 63 folyósítószerrel 
kombinálva alkalmas a célra. 

A bevizsgáló intézettel szoros 
együttm ködésben laboratóriumi kö-
rülmények között kifejlesztésre került az els  könnyen 
tömöríthet  beton, amit kés bb öntömöröd  beton 
el állítása is követett. Valamennyi érintettet meglepte 
a kit n  folyósság, amely már a vibrátor minimális 
kinetikai energiájának hatására lehet vé tette a 
tömörítést. Rögtön döntés született, hogy a Braun és a 
Spürgin cégekkel közösen nagybani kísérletre kerüljön 
sor annak megállapítására, hogy az anyag a tartós 
üzem körülményei között is megállja-e a helyét. 

A konkurens termékekkel ellentétben az MC által 
szállított Muraplast FK 63.30 folyósítószer mérhet
többlet stabilitást adott a keveréknek. A nagy korai 

szilárdságnak köszönhet en a köt -
anyagban csökkenteni lehetett a ce-
ment részarányát és növelni a pernye 
százalékos arányát. 

A kísérletben résztvev knek kö-
zös er feszítéssel praktikus, költ-
séghatékony recepturát sikerült kifej-
leszteniük. Mindez egyértelm
el nyökkel járt a Spürgin cég szá-
mára: kit n  látszófelületek, méret-
pontos el regyártott elemek, 
könnyebb bedolgozhatóság, kisebb 
vibrációs zaj és id igény, gyors 
további megmunkálás, kevesebb utó-
munka, alacsonyabb költségek, 
vagyis összességében min ségileg
jobb eredmény, ami egyben a köz-
rem köd  munkatársak motiváltságát 

is növeli. 
Hála az újonnan kifejlesztett betonnak, megcsap-

pant a reklamációk száma. A vev kt l érkez  kedvez
visszajelzések arra indították a Spürgin céget, hogy a 
Freiburgi Épít anyagfelügyelettel és az MC-Bauche-
mie-vel karöltve koncepciót dolgozzon ki öntömöröd
betonnal történ  sorozatgyártásra. 

 Peth  Csaba 

 csaba.petho@mc-bauchemie.hu 

BETONACÉL
2475 Kápolnásnyék, 70 fõút 42. km 

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

E-mail: ruform@axelero.hu 
Honlap: www.ruformbetonacel.hu 

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

Fax: 06 22/368-980 

BETONACÉL
az egész országban! 
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Lapszemle

Betonos érdekességek a CEMENT AND CONCRETE RESEARCH c. folyóirat 
2004. novemberi és decemberi számából 

Két brazil szerz  [1] megvizsgálta a tört beton (re-
ciklizált, RA) adalékanyaggal készült beton tartósságát 
három szempontból: vízadszorpció, pórustérfogat és 
karbonizáció. Az RA hányada 0, 20, 50 és 100 % volt, 
mind durva és finom adalék-anyag esetén. A szerz k
bevezettek egy keverékkészítési nomogrammot 
(MDN), ennek segítségével tudták kiszámítani a tulaj-
donságokat. Azt tapasztalták, hogy a nagy pórus-
térfogat és a szilárdság, valamint a karbonizáció nem 
mindig függenek össze. Az RA-adalékanyagggal ké-
szült frissbeton megmunkálhatósága és 28 napos 
szilárdsága azonos, 20 % esetében nem egyszer na-
gyobb volt. A szerz k javasolják az RA alkalmazását a 
környezet megóvása érdekében. 

*  *  * 

Két Kanadában dolgozó szerz  [2] összehasonlí-
totta különböz  betonokba ágyazott acélok korrózió-
állóságát, többek között azért, mert az acélkorrózió a 
f  ok a betonhidak állapotának romlásában. A munka 
összehasonlítja a normál és a nagy szilárdságú 
acélbetétek különböz  módszerekkel mért (Tafel-
diagram, lineáris polarizációs ellenállás, félcella-
potenciál és kloridtartalom) korrózióját. Összesen 104 
kísérletet végeztek, ezek alapján legjobbnak a félcella-
potenciál mérés bizonyult; erre a célra különböz
matematikai modelleket dolgoztak ki.  

*  *  * 

Három kínai és egy svéd szerz  acélszálak (sima és 
bordás betonacélok) korrózióját vizsgálta [3]. A 
korrózió rendkívül káros, mivel gyengíti az acél és a 
beton közötti kötést. Kihúzási kísérleteket végeztek, 
részben friss acélszálakon, részben korrodált szálakon. 
Bordás acélszálak esetén kihúzáskor az acél nagyon 
érzékeny volt a korrózióra; 9 %-os korrózió esetén a 
kihúzási szilárdság alig egyharmada volt a korrodálat-
lannak. Érdekes, hogy nagyon kis korrózió növelte a 
kihúzási szilárdságot. Ugyanez a jelenség lépett fel, de 
nagyobb mértékben sima acélszálak esetében. Ha 
keresztirányú vasalás is volt a betonban, akkor a 
korrózió (kb. 5 %-ig) határozottan növelte a kihúzási 
szilárdságot.

*  *  * 

A puccolántartalmú beton el nyös lehet a szilárd-
ságra. Ezt vizsgálta két török kutató [4]. 15 kísérletet 
végeztek, három sorozatban (300, 350 és 400 kg/m3

cement-adagolással), majd ezek szilárdsági tulajdon-
ságait határozták meg 40, 50, 75 és 100 kg/m3

puccolán adagolása esetén, 28 napos korban. Azt 

tapasztalták, hogy a szilárdság szempontjából az 
optimális puccolán/cement arány 0,28. Azonos meny-
nyiség  puccolán esetében a max. cementtartalom volt 
el nyös.

*  *  * 

Három dél-koreai szerz  azt vizsgálta, hogy a 
hulladéküveg-adalékanyag hogyan hat a beton tulaj-
donságaira [5]. A hulladéküveget finom adalék-
anyagként használták. A roskadás és a tömörödési mér-
ték csökken, a leveg tartalom emelkedik a hulladék-
üveg hatására, a szilárdság pedig csökken. Ennek 
ellenére környezet-védelmi szempontból el nyös a 
hulladék-üveg adalékanyag használata, maximum 
30 %-ig. 

*  *  * 

A szárított szennyvíztisztítói iszap is bekeverhet  a 
betonba; ezzel ártalmatlanítódik és építési célra 
felhasználható. Spanyol szerz k [6] foglalkoztak ezzel 
a lehet séggel. Megállapították, hogy a száraz iszap 
minden további nélkül bekeverhet  a betonba, max. 

10 % mennyiségig (ennél több csak azért nem, mert 
meghosszabítja a kötésid t és rontja a mechanikai 
tulajdonságokat). A nyomó-szilárdság vs. érlelési id
diagram 0, 2,5, 5 és 10 % szárított szennyvíz-iszap 
tartalmú beton esetében az 1. ábrán látható. 

1. ábra Szennyvíz-iszap tartalmú beton 

nyomószilárdságai

Nyomószilárdság, MPa 

M
P

a

      7 nap      28 nap   90 nap 

Érlelési id
0 % szennyvíz-iszap 

5 % szennyvíz-iszap 

2,5 % szennyvíz-iszap 

10 % szennyvíz-iszap 
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KALCIDUR
®

KONCENTRÁTUM
Beton és vasbeton szerkezetek szilárdulás-

gyorsítására és a beton fagyvédelmére
kifejlesztett adalékszer, most mmég

gazdaságosabb formában. Kloridtartalmú, 
korróziógátló inhibitort tartalmaz. 

SORIFLEX 2K FOLYÉKONYFÓLIA
Oldószermentes, cementbázisú, vizes,

diszperziós, vízszigetelõ anyag. Rendkívül
rugalmas, tartós. Kültérben, ellenoldali

víznyomás esetén is alkalmazható. 

Egyéb
speciális bbetonadalékszerek

széles választéka kkedvezõ áron!

Vevôszolgálat és értékesítés:
Budapest, IX., Tagló u. 11-13. 

Telefon: 1/215-0446 
Debrecen, Monostorpályi u. 5. 

Telefon: 52/471-693 

 Holcim Hungária Rt.
 Beton és Kavics Üzletág
 1121 Budapest, Budakeszi út 36/c 
 tel.: (1) 398-6041, fax: (1) 398-6042 
 www.holcim.hu 

BETONÜZEMEK
Központi Vevõszolgálat 
1138 Budapest 
Váci út 168. F. épület 
Tel.: (1) 329-1080 
Fax: (1) 329-1094 
Rákospalotai Betonüzem
1615 Budapest, Pf. 234. 
Tel.: (1) 889-9323 
Fax: (1) 889-9322 
Kõbányai Betonüzem 
1108 Budapest, Ökrös u. 
T: (1) 431-8197, 433-2997 
Fax: (1) 433-2998 
Dél-Budai Betonüzem 
1225 Budapest 
Kastélypark u. 18-22. 
Tel.: (1) 424-0041 
Fax: (1) 207-1326 
Dunaharaszti Üzem 
2330 Dunaharaszti 
Iparterület, Jedlik Á. u. 
T/F: (24) 537-350, 537-351
Pomázi Betonüzem 
2013 Pomáz, Céhmester u.
Tel.: (26) 525-337, 526-207
Fax: (26) 526-208 
Tatabányai Üzem 
2800 Tatabánya 
Szõlõdomb u. 
T: (34) 512-913, 310-425 
Fax: (34) 512-911 
Komáromi Üzem 
2948 Kisigmánd,
Újpuszta
Tel.: (34) 556-028 
Székesfehérvári
Betonüzem
8000 Székesfehérvár 
Takarodó út 
Tel.: (22) 501-709 
Fax: (22) 501-215 
Gyõri Üzem 
9027 Gyõr, Fehérvári u. 75. 
Tel.: (96) 516-072 
Fax: (96) 516-071 
Sárvári Üzem 
9600 Sárvár, Ipar u. 3. 
T/F.: (95) 326-066 
Tel.: (30) 268-6399 
Fonyódi Betonüzem 
8642 Fonyód, Vágóhíd u. 21. 
T: (85) 560-394, F: 560-395 

Debreceni Üzem 
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
Tel.: (52) 535-400 
Fax: (52) 535-401 
Nyíregyházi Üzem 
4400 Nyíregyháza,
Tünde u. 18. 
Tel.: (42) 461-115 
Fax: (42) 460-016 

KAVICSÜZEMEK
Abdai Kavicsüzem 
9151 Abda-Pillingerpuszta 
T/F: (96) 350-888 
Hejõpapi Kavicsbánya 
Tel.: (49) 703-003 
Fax: (1) 398-6080

ÉRDEKELTSÉGEK
Ferihegybeton Kft. 
1676 Budapest 
Ferihegy II Pf. 62 
T/F: (1) 295-2490 
BVM-Budabeton Kft. 
1117 Budapest 
Budafoki út 215. 
T/F: (1) 205-6166 
Óvárbeton Kft. 
9200 Mosonmagyaróvár 
Barátság út 16. 
Tel.: (96) 578-370 
Fax: (96) 578-377 
Délbeton Kft. 
6728 Szeged 
Dorozsmai út 35. 
Tel.: (62) 461-827 
Fax: (62) 462-636 
KV-Transbeton Kft. 
3700 Kazincbarcika, Ipari út 2. 
Tel.: (48) 311-322, 510-010 
Fax: (48) 510-011 
3508 Miskolc, Mésztelep u. 1. 
T/F: (46) 431-593 
Csaba-Beton Kft. 
5600 Békéscsaba, Ipari út 5. 
T/F: (66) 441-288 
5900 Orosháza, Szentesi út 31.
Tel.: (68) 411-773 
Szolnok Mixer Kft. 
5000 Szolnok, Piroskai út 1. 
Tel.: (56) 421-233/147 
Fax: (56) 414-539 
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Beton vizsgálatok 
MSZ EN 12350 
MSZ EN 12390 

szerint

H-TPA Kft. 

Budapest, 1116 Építész  u. 40-44. 
Tel.: 06-1/205-6214 
Fax: 06-1/205-6266 

PLAN 31 Mérnök Kft.

1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 
Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51

Irodánk els sorban ipari és kereskedelmi 

létesítmények tartószerkezeti

tervezésével foglalkozik. 

Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal 
rendelkeznek el regyártott és monolit 

vasbeton szerkezetek tervezésében, 
építészmérnökeink engedélyezési és teljes 

kiviteli dokumentációk elkészítésében.

www.plan31.hu
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HÍREK, INFORMÁCIÓK 

Tanfolyamok a BMGE Építészmérnöki Kar, 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
szervezésében

Épületek méretezése földrengésre
az Eurocode 8 szerint 

Cél: épületek földrengésre történõ tervezéséhez 
szükséges mechanikai, dinamikai alapismeretek 
elsajátítása. Az Eurocode 8 elõírásainak megisme-
rése, és a mindennapi tervezési feladatok meg-
oldásához szükséges gyakorlati alapismeretek 
megszerzése.
Idõpont: 2005. május 20-21. 
Díj: 40 eFt + ÁFA 

Vasbetonszerkezetek tervezése
az Eurocode 2 alapján 

Cél: A magasépítési vasbeton szerkezetek terve-
zéséhez szükséges európai elõírások megismerése, 
illetve azok gyakorlati alkalmazása a leggyak-
rabban elõforduló mérnöki feladatokban. 
Idõpont: 2005. június 3-4. 
Díj: 40 eFt + ÁFA 

További információ: www.szt.bme.hu 
Telefon: 1/463-1317 

KÖNYVJELZÕ

Német József: Mûegyetemtõl a világhírig 

A minõségi kivitelû, nagyformátumú, sok képet 
és illusztrációt tartalmazó, kétnyelvû (magyar és 
angol) könyv a Mûegyetem 225 évének rövid 
története mellett bemutatja azokat a nagy elõ-
döket, a Nobel díjasokat, a feltalálókat, akiknek 
fontos szerepük volt a mérnökképzésben, a 
technikai fejlõdésben, akik jelentõs mértékben 
járultak hozzá Magyarország hírnevének öreg-
bítéséhez. A történeti áttekintés után bemutatja  
a 21. század elejének Mûegyetemét, alkotó 
mûhelyeit, oktatási, tudományos eredményeit, az 
egyetem ipari kapcsolatait, az ebbõl hasznosuló 
fejlesztéseket.

A szerzõ négy évtizede oktatja és kutatja a 
technika és a mérnökség magyarországi történe-
tét. Amikor ennek szolgálatára szegõdött, úgy 
vélte, a múlt, az egykori híres mérnökelõdök 
történetének megismertetése erõsíti a  hallgatók 
és az olvasók identitását, amire különösen itt, a 
Kárpát-medencében és Európa új útjait keresõ 
világunkban nagy szükség van. 

Megjelent a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem és a Mûegyetemi Kiadó 
gondozásában

További információ: www.kiado.bme.hu 
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