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Kutatás-fejlesztés

A betontechnológiai kutatás feladatai az
MSZ EN 206 és MSZ 4798 szabványok tükrében *
SzerzĘ: Dr. Ujhelyi János
ElĘszó
ElsĘ mondatom legyen az emlékezésé, és egyúttal
legyen helyesbítés is.
Palotás László 1951-ben laboratóriumvezetĘm volt
az ÉTI Bihari úti Anyagvizsgáló Állomásán. TĘle
tanultam meg – nem úgy, mint tisztelt professzoromtól, hanem mint idĘs, szeretreméltó baráttól – a
betontechnológiai kutatás jelentĘségét és módszereit,
amiért mai napig hálás vagyok.
A helyesbítés Balázs György professor emeritus
által készített figyelemreméltó emlékkönyv 43. lapjára
vonatkozik. SzerzĘ szerint (idézet) „Az ÉTI labor …
ma is élĘ munkatársaitól úgy tudom, hogy tisztelték, és
talán szerették is”. A „talán” szó nem helyénvaló. El
kell olvasni például egyik volt munkatársa, Popovics
Sándor 1982 évben megjelent könyve (Fundamentals
of Portland Cement Concrete. John Wiley & Sons,
New York) „Acknowledgments” címĦ bevezetĘjének
2. bekezdését (magyarra fordítva): „Ifjúságomban két
személy volt, akik alapvetĘen befolyásolták a jövĘmet
a tudományos gondolkodásban általában és a
betontechnológiában különösen: Reuss Endre és
Palotás László, mindketten Magyarországról. Ennek a
könyvnek a szelleme, nevezetesen a számszerĦ
összefüggések kialakítása, illetve az absztrakt modellekhez, az adat-elemzésekhez és a szintézisekhez a
matematika alkalmazása egyértelmĦen írásaik ismeretébĘl és még inkább személyes irányításaikból ered”.
Nem nehéz felismerni ezekbĘl a szavakból a tisztelet
mellett a szeretet is. Magam csak annyit fĦzök ehhez,
hogy Palotás Lászlótól egész életemre megtanultam,
hogy „Mindig azt a módszert kell a kutatásban
alkalmazni, amelyik a leghatékonyabb. Hogy ez
tudományosan vagy tapasztalatok révén van
megalapozva, vagy a kettĘ ötvözete, az lényegében
másodlagos”. Ajánlom ezt mindenki szíves figyelmébe.
AmirĘl most beszélni szeretnék, nagyon széles
területet ölel fel. Ezért emlékezetemben kell tartanom
Goethe axiómáját: „In der Beschränkung zeigt sich
erst der Meister” (a mester mindenek elĘtt a
tömörségben mutatkozik meg), nehogy túlzottan
hosszadalmas, netán szószátyár legyek.
Bevezetés
Az MSZ EN 206 európai szabványt a CEN
illetékes bizottsága 2000. decemberben hagyta jóvá, a
magyar alkalmazási dokumentum MSZ 4798 számon
pedig 2004-ben lépett hatályba. FelvetĘdhet ezért a
* A BMGE által Dr. Palotás László 100 éves születésnapja emlékére rendezett tudományos ülésszakon, 2005.
január 26-án elhangzott elĘadás szerkesztett változata

kérdés: mi szükség van arra, hogy ilyen friss
szabványok birtokában kutatási feladatokról gondolkozzunk, miért próbálnak meg a betontechnológia
fejlesztésével foglalkozók újabb és újabb megbízásokat szerezni. Ennek megértésére néhány szóban fel
kell vázolni az EN 206 keletkezésének a történetét.
Az Európai Szabványügyi Bizottság 104. számú
MĦszaki Bizottsága (a továbbiakban: CEN TC 104) a
betonmunkák minĘségével és ellenĘrzésével foglalkozó szabványok készítését még a XX. század
hetvenes éveinek az elején kezdte el. Közel két
évtizeden át tartó tárgyalások, viták eredményeképpen
1988-ban jelent meg az elsĘ szabványtervezet –
amellyel látszólag a MĦszaki Bizottság valamennyi
tagja egyetértett – ENV 206 számon, „Beton. Tulajdonságok, készítés, bedolgozás és átvétel” címmel.
A CEN akkori szabályainak megfelelĘen e szabványtervezet kiadását követĘ három éven át ellenĘrizni
kellett volna mĦszaki tartalmát és alkalmazhatóságát.
A végleges szabvány státusát akkor nyerhette volna el,
ha a három év alatt a CEN tagjaitól nem érkezik
lényeges módosító észrevétel.
A szabványtervezet alkalmazásával szerzett gyakorlati tapasztalatok azonban számtalan nehézségre,
ellentmondásra, tartalmi hiányosságra, helyenként
indokolatlan szigorúságra, helyenként túlzott nagyvonalúságra mutattak rá, ezért a szabványtervezetet
már 1990-ben alkalmatlannak ítélték nemcsak a
bevezetésre, hanem további ellenĘrzésre is. Ennek
eredményeképpen a CEN TC 104 vissza kellett, hogy
vonja a tervezeti (elĘszabvány) státusban lévĘ
szabványt és szinte a nulláról indulva kellett új
tervezetet készíteni. Ennek az új tervezetnek a
munkaközi példányait a Magyar Szabványügyi
Testület annak idején rendszeresen beszerezte, így a
kilencvenes évek elejétĘl idejében ismertté váltak a
módosítások.
Az ENV 206 szabványtervezet szorosan kapcsolódik a beton és vasbeton szerkezetek méretezési
szabványaihoz, amelyek elsĘ tervezetét a CEN ugyancsak 1988-ra állította össze Eurocode-2 számon,
„Beton és vasbeton szerkezetek tervezése” címmel. A
korábbi magyar tervezési szabványokhoz (MSZ
15022) képest az Eurocode-2 olyan sok új elvet és
módszert tartalmazott, hogy a Budapesti MĦszaki
Egyetem Vasbetonszerkezetek Tanszéke szükségesnek
látta ismertetését és elemzését az egyetemi oktatás
keretében. Ezzel kívánták elérni, hogy a diplomázó
mérnökök idejében megismerkedjenek a méretezés új
szabályaival. Ezért 1989. december 12-én magyar
fordításban kéziratként megjelentették az Eurocode-2
és az ENV 206 magyar fordítását.
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E kiadvány és az egyetemi oktatás eredményeképpen a méretezési módszerek ismertté váltak, de az
új elvek szerint tervezett beton és vasbeton
szerkezeteket már nem lehetett a korábbi magyar
szabályzatok alapján készíteni, illetve a korábbi
magyar szabványok alapján minĘsíteni. Ezért az
Építéstudományi Intézet Betontechnológiai Tagozata
az OTKA támogatásával – a szükséges laboratóriumi
kísérletek eredményei alapján – átdolgozta a vonatkozó mĦszaki irányelveket (MI-04.19:1980) és 1995
évben 22 kötetben kiadta az európai szabványokhoz
illeszkedĘ új kiadványt (MÉASZ ME-04.19:1995
számon, „MĦszaki elĘírás beton és vasbeton
készítésére” címmel). Érdemes megemlíteni, hogy bár
a költségek fedezetét támogatásként folyósította az
OTKA, a végelszámolásban a teljes költség visszafizetését írta elĘ. Ebbe tönkre is ment az ÉTI
Betontechnológiai Tagozata, amelynek 1950 óta volt
feladata a beton készítésére vonatkozó mĦszaki
elĘírások gondozása. EbbĘl következett, hogy munkatársai aktívan közremĦködtek a MSZT (korábban
MSZH) bizottságaiban, ezért naprakészen ismerték az
európai szabványok alakulásának helyzetét is.
Meg kell jegyezni továbbá, hogy a betonkészítési
elĘírásokat 1988-ig az Építésügyi Minisztérium adta
ki, de a minisztérium megszĦnése után egyik fĘhatóság
sem vállalta ezek gondozását. Ezért végül – kényszerhelyzetben – ezek az új elĘírások az 1995. évi
állapotoknak megfelelĘen a Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium írásbeli egyetértésének
a birtokában a Magyar ÉpítĘanyagipari Szövetség
kiadványaként jelentek meg anélkül, hogy a költségek
megtérítésében bármelyikük részt vállalt volna.
A CEN TC 104 2000-ben fogadta el véglegesen a
vonatkozó európai szabványt (EN 206-1:2000
„Concrete – Part 1.: Specification, performance, production and conformity”), amelyet az MSZT állami
támogatással magyar nyelvre lefordíttatott, MSZ EN
206-1:2002 számon megjelentetett és kötelezĘ
alkalmazását elrendelte, egyúttal hatálytalanított
minden korábbi, az európai szabvánnyal ellentétes
magyar szabványt. Az európai szabvánnyal kapcsolatban azonban néhány dologra fel kell hívni a
figyelmet.
A betonszerkezeteket Európában különbözĘ klimatikus és földrajzi feltételek között, különbözĘ védelmi
szinteken, valamint különbözĘ, jól megalapozott helyi
hagyományok és tapasztalatok mellett építik, ezért az
MSZ EN 206-1 szabvány csak alapszabvány lehet.
Azokban az esetekben, amelyekben minden európai
országra általánosan érvényes szabályok megfogalmazására nem volt lehetĘség, a szabvány különbözĘ
fejezetei nemzeti hatáskörbe utalják az adott
országban szükséges kiegészítĘ nemzeti szabványok
összeállítását. Ezek a nemzeti elĘírások, illetve
kiegészítések nem lehetnek ellentétesek az európai
4
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szabvánnyal. Ezt a nemzeti kiegészítést Magyarországon is el kellett készíteni.
A nemzeti kiegészítés elveinek és tartalmának
összeállításához tüzetesen át kellett tanulmányozni a
MSZ EN 206-1 szabványt és össze kellett azt vetni a
korábbi hazai szabványokkal, valamint betonkészítési
tapasztalatokkal. Az ehhez szükséges költségeket a
Magyar Cementipari Szövetség fedezte és a munkával
a Betonolith K+F Kft.-t bízta meg (ez volt az ÉTI
Betontechnológiai Tagozatának a jogutódja 2001-ig,
ekkor vette át a CEMKUT Kft.).
A vonatkozó tanulmány 2001. február 25-én
készült el („Tanulmány a Nemzeti Alkalmazási
Dokumentum {NAD} kidolgozására”), bemutatva és
elemezve azokat a területeket is, amelyeket a magyar
kiegészítésben részletezni kell. Ezek között voltak
olyanok, amelyeket a korábbi hazai vizsgálatok és
irodalmi publikációk birtokában meg lehetett fogalmazni, de voltak olyanok is, amelyekhez laboratóriumi
vizsgálatokra volt szükség. Néhány szükséges vizsgálatra 2001-tĘl kezdve a Magyar Cementipari Szövetség
nyújtott támogatást a CEMKUT Kft. Betonlaboratóriumának, de számos kérdés nyitva maradt, illetve
idĘközben újabbak is felmerültek.
A fent idézett tanulmány szakmai vitái eredményeképpen a Magyar Betonszövetség vállalta a
NAD kidolgozásának a költségeit s az idevágó munka
koordinálására, összefogására a BMGE ÉpítĘanyagok
és Mérnökgeológiai Tanszékének adott megbízást
2002 augusztusában. A tanszéken az ad hoc bizottság
már korábban megalakult, így 2003 elsĘ negyedévre a
NAD végleges javaslata elkészült, amelyet az MSZT
MSZ 4798-1:2004 számon hatályba léptetett.
Magyarországon csak olyan betont szabad készíteni, amelynek alapanyagai, összetétele, szállítása,
bedolgozása, utókezelése és minĘségének az ellenĘrzése nem kizárólag az MSZ EN 206-1 szabványra
támaszkodik, hanem a magyar kiegészítéseket tartalmazó MSZ 4798 szabványra is. E szabvány a hazai
gyártású, illetve a hazai lelĘhelyekrĘl származó
alapanyagok felhasználásával szerzett tapasztalatokon
alapul. Ha a beton készítéséhez külföldi származású
alapanyagot használnak, akkor elĘzetesen tájékozódni
kell az anyag származási helyén érvényes elĘírásokról
és ellenĘrizni kell, hogy azok összhangban állnak-e a
hazai elĘírásokkal. Ha ez nem teljesül, akkor az anyag
minĘségét ellenĘrizni kell.
E szabvány meghatározza az elĘírók (tervezĘ vagy
építtetĘ), a gyártók (betonkeverékek készítĘi), a betontechnológusok és a felhasználók (betonszerkezetek
készítĘi), valamint a minĘségellenĘrök feladatait.
Például az elĘíró felelĘs a beton követelményeinek a
megadásáért a várható környezeti hatásoktól és elvárt
használati élettartamtól függĘen, a gyártó felelĘs a
friss betonkeverék megfelelĘségéért és a gyártásközi
ellenĘrzésért, a betontechnológus a betontervezés, a
betontechnológia, a betonminĘség megfelelĘségéért, a
betontechnológiai utasításért, míg a beton felhasználója
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(a kivitelezĘ) felelĘs a betonszerkezet megfelelĘ
minĘségéért és a mĦszaki átadásért.
A MÉASZ ME-04.19:1995 az európai szabvány
1990-95 években megismert elveihez illeszkedett,
ezért 2002-ben – a végleges szabvány honosítása után
– több helyen idejétmúlttá vált. Ezért már korábban át
kellett gondolni a tennivalókat, a végleges szabvány
követelményeinek megfelelĘ hazai szabályzatokat, a
hazai körülmények (anyagok, készítési ismeretek és
hagyományok stb.) következményeit s ehhez ki kellett
dolgozni a szükséges vizsgálatok programját. Ezt a
vizsgálati programot is tartalmazta a fentebb idézett
2001. február 25-i tanulmány.
Néhány kutatási feladat
Ahogy errĘl már szó volt, az EN 206 szabványt
mintegy 30 éven át dolgozta ki a CEN TC/104, az
ehhez szükséges vizsgálatokban 15 ország intézményei
vettek részt. Ennek ellenére a szabványt az illetékes
bizottság sem tartja véglegesnek és 2001 óta sorra
jelenteti meg a különbözĘ módosításokat, kiegészítéseket. A hazai viszonyokat figyelembe vevĘ MSZ
4798 szabvány kidolgozását megelĘzĘ néhány
laboratóriumi feladat egyetlen szervezetre hárult
(CEMKUT Kft.) összesen 2,5 éven át, és a szabványt
megfogalmazó bizottság kb. fél évig tevékenykedett.
SzámszerĦen ez azt jelenti, hogy x az EN 206 kb. 30
évig készült, készítette 15 ország, mintegy 150 fĘ,
mintegy 30 millió euró költséggel, x az MSZ 4798 fél
évig készült, készítette 15 fĘ, mintegy 10 millió Ft (~
40000 euró) költséggel.
Az EN 206 szabványt legalább évenként egyszer
átdolgozták (tehát kb. 30 alkalommal). Ha humorizálni
akarnék, mondhatnám, hogy jelentĘs lemaradásunk
van a magyar kiegészítés átdolgozását, javítását,
korszerĦsítését illetĘen. Az ehhez szükséges feladatokból csak néhányat említek.
A betonkeverék konzisztenciája
A betonszerkezet készítĘjét – a transzportbeton
üzemet és a kivitelezĘt – mindenek elĘtt a bedolgozhatóság érdekli: milyen halmazállapotú (konzisztenciájú) betonkeveréket képes legfeljebb 2 térfogat %
levegĘtartalmú friss, bedolgozott betonná tömöríteni
úgy, hogy az – vérzés és szétosztályozódás nélkül –
hiánytalanul kitöltse a zsaluzatot és maradéktalanul
vegye körbe az acélbetéteket. Ehhez mérlegelni kell
x a bedolgozandó beton rétegének a vastagságát,
x a szerkezet keresztmetszeti méreteit,
x az acélbetétek távolságát és a betonfedés mértékét,
x a beton szállításának a módját a keverés helyétĘl a
bedolgozás helyéig,
x a beton keverése és bedolgozása között eltelĘ idĘt,
x a rendelkezésre álló tömörítĘ eszközöket,
x az adott feltételeket kielégítĘ konzisztencia
ellenĘrzésének legjobb módját.
A hazai hagyomány a konzisztenciát nem kellĘ
súllyal veszi figyelembe, ezért általában megelégednek
a tervezĘk és a kivitelezĘk is az FN, KK, K és F
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szimbólumokkal. A korszerĦ technológiák azonban
sokkal pontosabb meghatározást igényelnek, ezért írja
elĘ az EN 206 azt, hogy a konzisztencia vizsgálatában
elĘre meg kell állapodni, mégpedig
x vagy S1-S5 (roskadás) konzisztencia-jelben, amely
az összetartóképességre, az alakíthatóságra és az
alakváltozási hajlamra,
x vagy V0-V4 (Vebe-méter) konzisztencia-jelben,
amely a pép- és víztartó képességre, ezen keresztül a
szállíthatóságra és a vérzési hajlamra,
x vagy C0-C4 (tömöríthetĘség) konzisztencia-jelben,
amely a bedolgozhatóság hatékonyságára és a folyási
hajlamra,
x vagy F1-F6 (terülés) konzisztencia-jelben, amely az
összetartó képességre, a mozgékonyságra és ezen
keresztül a szivattyúzhatóságra utal.
Csak az a keverék fogadható el megfelelĘnek,
amelynek bedolgozhatósága a megállapodott konzisztencia jelhez tartozó elĘírt értéket a megengedett
tĦrésen belül kielégíti. Ha történetesen S3 roskadási
osztály (100-150 mm) van elĘírva, akkor nem szabad a
keveréket terüléssel ellenĘrizni, és nem szabad
elfogadni, ha terüléssel pl. F5 (560-620 mm) adódott,
annak ellenére, hogy mind az S3, mind az F5 jel – a
korábbi, beidegzĘdött ismereteknek megfelelĘen – K
(képlékeny) konzisztenciaként értelmezhetĘ.
Annak érdekében, hogy a betonszerkezetek készítésében érdekelt magyar vállalatok igazodjanak az
európai gyakorlathoz és a minĘség tanúsításában
versenyképesek legyenek, indokolt meghatározni a
különbözĘ eljárásokkal készített szerkezetekhez
megfelelĘ beton-keverékek konzisztenciáját, a
készítési eljáráshoz illeszkedĘ konzisztencia-mérĘ
számot (pl. öntömörödĘ beton, szivattyúzott beton, víz
alatti beton, útbeton, transzportbeton stb.), valamint
azt, hogy mely konzisztencia vizsgáló eszközök
alkalmazhatók, illetve ezek milyen mértékben
kompatibilisek a különbözĘ szemalakú, szemmegoszlású adalékanyaggal készített különbözĘ konzisztenciájú és cementtartalmú betonok esetében. Ezzel a
feladattal elsĘsorban a betonkészítĘ és felhasználó
szervezeteknek kellene foglalkozni a Magyar Betonszövetség illetékes bizottságának az irányítása mellett.
A víz/cement tényezĘ, a nyomószilárdság és a
testsĦrĦség
Az alapszabvány F melléklete a különbözĘ igénybevételeknek kitett betonokra ajánlásokat tartalmazott
a megengedett legkisebb cementtartalomra és a megengedett legnagyobb víz/cement tényezĘre, valamint
CEM I 32,5 jelĦ cement felhasználásakor a várható
szilárdsági jelre. Az MSZ 4798 ezt a mellékletet
kötelezĘvé tette és kiegészítette a megengedett legkisebb készítési testsĦrĦségek elĘírásával.
Erre azért volt szükség, mert az alapszabványban
sem a minĘségellenĘrzéshez készített próbatestek, sem
az elĘregyártott vagy a helyszínen készített betonok
szükséges tömörsége számszerĦen nincs megkövetelve. Ennek hiányában azonban hiteltelenné válhat a
5
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minĘség tanúsítása, továbbá nem egyértelmĦ a transzportbetonok szilárdsági garanciája sem. A szilárdsági
jel ugyanis olyan betonokra értendĘ, amelyek levegĘtartalma bedolgozott, friss állapotában legfeljebb 2
térfogat %. A szilárdsági jel lehetĘség, amely csak
akkor érhetĘ el, ha a próbatest, vagy a szerkezet
megfelelĘen van tömörítve. Ökölszabály, hogy minden
1 térfogat százalék tömörítési hiány miatti levegĘ a
beton nyomószilárdságát kb. 5 %-kal csökkenti. Ez
például azt jelenti, hogy ha a betonüzem a C30/37
szilárdsági jelĦ betont 15 cm-es kockán vizsgálva
átlagosan 37+8 = 45 N/mm2 átlagos nyomószilárdságnak megfelelĘ keverési aránnyal készíti, de az ellenĘrzĘ próbatestet rosszul tömöríti és ezért bedolgozott
friss állapotában 5 térfogat % levegĘt tartalmaz, akkor
28 napos korban 45 N/mm2 helyett csak kb. 34 N/mm2
nyomószilárdság elérését képes kimutatni.
Az MSZ 4798-nak az F melléklet testsĦrĦségre
vonatkozó kiegészítése, és ajánlás helyett kötelezĘvé
tétele azonban több gondot is okoz.
a) Az F1 és NAD F1 táblázatok testsĦrĦségi elĘírásai
csak a táblázatban megadott összetételre érvénye2
sek. Például 2500 mg/l SO 4 tartalmú talajvízzel
érintkezĘ betonra (XA2 kitéti osztály) az F1
táblázat szerint x  0,5 és mc  320 kg/m3, továbbá
Ȗk  2380 kg/m3 és Ȗsz  2320 kg/m3 az elĘírás. Ha a
beton ȡ = 3,1 g/cm3 sĦrĦségĦ cementtel készült,
akkor péptartalma (320:3,1)+160 = 103+160 =
263 l/m3, a tömör beton adalékanyag tartalma Va =
737 l/m3, tömege ma = 737×2,64 = 1946 kg/m3. A
tömör beton testsĦrĦsége Ȗk = 2426 kg/m3, 2
térfogat % tömörítési hiány mellett 242×0,98 =
2377 ~ 2380 kg/m3. A szabvány ezt írja elĘ.
Ha azonban a betont CEM II/B-S 32,5 jelĦ
kohósalak portlandcementtel készítik, akkor
megtörténhet, hogy a C30/37 szilárdsági jelet mc =
400 kg/m3 cementtartalmú és x = 0,45 víz/cement
tényezĘjĦ keverékkel lehet elérni. Ennek a
betonnak a testsĦrĦsége tömör állapotban Ȗk = 2404
kg/m3, 2 % tömörítési hiány mellett pedig ~ 2360
kg/m3. Ilyen esetben a beton megfelel ugyan az
XA2 kitéti osztály és a nyomószilárdsági osztály
követelményeinek, de a felhasználó mégis visszautasíthatja átvételét, mert nem éri el az elĘírt
legkisebb testsĦrĦséget.
Különösen sok gonddal jár, ha a betonnak több
kitéti osztály követelményeit is ki kell elégíteni (pl.
az XA3 mellett XF2 fagyállósági követelményt is).
b) Az F1 és NAD F1 táblázatok az EN 206 alapszabványban követelményként megadott víz/cement
tényezĘkhöz tartozó szilárdsági jeleket kötelezĘ
érvénnyel írják elĘ, ha a felhasznált cement CEM I
32,5 jelĦ. Indokolatlan azonban, hogy csak egyfajta
cementtel készített betonokra tartalmaz elĘírt
értékeket a szabvány, és nem ad más cementfajtákra adatokat. Ugyanakkor nincs igazolva, hogy az
EN 206 szerinti x – fck összefüggések változtatás
nélkül alkalmazhatók-e valamennyi hazai cementre
6
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(az import cementekrĘl most ne is essék szó). Bár a
CEMKUT Kft. a Magyar Cementipari Szövetség
támogatása mellett rendszeresen vizsgálja a hazai
cementek hatékonyságát, még nincs elegendĘ adat
végleges következtetések levonására.
Csak tájékoztatásul: 2004-ben a CEMKUT Kft.
Betonlaboratóriuma kéthavonta megvizsgálta a
valamennyi hazai cementtel elérhetĘ betonszilárdságokat. A statisztikai feldolgozás eredményeképpen 2004-re a CEM I és CEM II 32,5 jelĦ
cementekkel készített betonokra fcm = 365 × exp
(– 3,6 × x0,63) szilárdságbecslĘ képlet illeszthetĘ,
EbbĘl viszont az következik, hogy pl. az F1
táblázatban kötelezĘen megadott x = 0,45 és
C35/45 értékpárokat nem lehet kielégíteni, mert a
fenti képlet szerint 0,45 víz/cement tényezĘvel csak
fck = 41 N/mm2 átlagos nyomószilárdság érhetĘ el
(C25/45 szilárdsági jelet kb. 53 N/mm2 átlagos
kockaszilárdsággal kellene elkészíteni). Ezért
meggondolandó, hogy az F melléklet táblázatait
nem kellene-e visszaminĘsíteni tájékoztató jellegĦeknek a jelenlegi kötelezĘ jelleg helyett.
c) A beton egyik legfontosabb tulajdonsága pórusstruktúrája és porozitása. A hiánytalanul tömörített
betonban a porozitás a péptartalomnak, a víz/cement tényezĘnek és a kornak a függvénye: minél
kisebb a víz/cement tényezĘ és a péptartalom,
minél idĘsebb a beton, annál kisebb levegĘtartalmú
beton készíthetĘ.
Például jól tömörített, telített vagy túltelített
betonban x = 0,5 mellett Vp = 200, 300, 400 és 500
l/m3 péptartalommal 28 napos korra rendre kb. 90,
130, 170 és 210 l/m3 a levegĘtartalom, míg Vp =
400 l/m3 péptartalom mellett x = 0,3; 0,5 és 0,7
víz/cement tényezĘvel 28 napos korra rendre kb.
100, 170 és 220 l/m3 a levegĘtartalom. Ugyanakkor
Vp = 400 l/m3, valamint x = 0,5 mellett 2, 28, 90 és
720 napos korra a várható levegĘtartalom rendre
kb. 210, 170, 150 és 130 l/m3. Ezek az adatok akkor
érvényesek, ha a cement sĦrĦsége 3,1 g/cm3, 28
napos korra pedig a kémiailag lekötött víztartalom
a cement tömegének 15 %-a. Mindkét jellemzĘ
(sĦrĦség és lekötött víztartalom) azonban cementfajtától függĘen változó. Laboratóriumi vizsgálatokra volna szükség annak megállapítására, hogy a
különbözĘ cementfajták esetén milyen mértékben
változhat a porozitás, illetve mi a pórustartalom
ellenĘrzésének a legjobb módszere.
A beton utókezelésének az igénye
Az ENV 13670 szabványtervezet a betonszerkezetek készítését tárgyalja és az utókezelés szükséges
idĘtartamát attól függĘen írja elĘ, hogy milyen a
betonkeverék szilárdulási üteme. Az EN 206 szerint ez
a 2/28 napos nyomószilárdságok arányával fejezhetĘ
ki: gyors a szilárdulás, ha ez az arány  0,5; közepes,
ha  0,3 és < 0,5; lassú, ha  0,15 és < 0,3; végül
nagyon lassú, ha < 0,15. A gyorsan szilárduló
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betonokat az ENV 13670 szerint elegendĘ 1 napon át
nedvesen tartani.
A betonszerkezetek kivitelezĘi jól tudják, hogy
repedésmentességet csak megfelelĘ idĘn át utókezelt
betontól lehet várni. Nem véletlenül volt követelmény
a két világháború között Magyarországon a betonutak
felületének elárasztása 40 napon át vízzel, ezért az egy
napig tartó utókezelés megengedése nagyon veszélyesnek tĦnik, különösen azért, mert a gyors szilárdulás kis víz/cement tényezĘjĦ, melegben készített
betonok esetén várható, amelyek hĘfejlĘdése, és ezért
száradási sebessége tetemes.
A betonkeverék készítĘjének illik tájékoztatnia a
felhasználót az átadott betonkeverék szilárdulási
ütemérĘl, amelyet befolyásol a cementfajta, a cementtartalom, a víz/cement tényezĘ, valamint a betonkeverék és a környezet hĘmérséklete. Az EN 206
szerint kezdeti vizsgálatokkal kell a beton készítĘjének
megállapítania, vagy ismert teljesítĘképességĦ beton
összehasonlításra alkalmas összetétele alapján.
Ilyen betongyári vizsgálatokról nincs tudomásom,
összehasonlításra alkalmas ismert teljesítĘképességĦ
betonra csak a CEMKUT Kft. Betontechnológiai
Tanácsadó Szolgálatának van néhány adata, az is csak
+20 oC környezeti hĘmérsékletre. Olyan vizsgálattal
sem találkoztam, amely a 2/28 napos szilárdsági
ütemtĘl függĘ utókezeléssel érlelt betonok teljesítĘ
képességét összehasonlította volna a hosszú ideig
utókezelt betonok teljesítĘ képességével (azaz
nemcsak a szilárdsággal, hanem pl. az alakváltozással,
a repedezési hajlammal stb.).
A beton tartóssága
Az európai szabvány szerint a betonszerkezetek
legfontosabb tulajdonsága nem a nyomószilárdság,
hanem a javítás nélküli használhatóságának az idĘtartama, a szerkezet tartóssága. Ez a szerkezet
hozzáférhetĘségétĘl, fontosságától függĘen jelenleg
10-200 év között változik: 10 év az ideiglenes létesítmények, 200 év a tengeri fúrótornyok betonszerkezeteinek a tervbe vett használati élettartama. A
tartósság a környezetbĘl származó kémiai és fizikai
igénybevételek (az ún. kitéti osztályok) és a használat
okozta mechanikai hatások okozta korrózió mértékétĘl
függ. A szabvány karbonátosodás (XC), nem a
tengervízbĘl származó klorid (XD), a tengervízbĘl
származó klorid (XS), a fagyás/olvadás (XF), a kémiai
hatások (XA), a koptatás (XK) és a víz behatolása
(XV) okozta korróziót különbözteti meg. Valamennyi
hatás károsító következménye csak a megfelelĘ
porozitás és pórusstruktúra kialakításával szüntethetĘ
meg, vagy mérsékelhetĘ, továbbá a megfelelĘ
cementfajta alkalmazásával befolyásolható. Különösen
fontos utóbbi az XA kitéti osztály, azaz a kémiai
korrózió esetén.
Ebben a tekintetben azonban mindig újabb és újabb
jelenségekkel szembesülünk. ValószínĦleg mindenki
emlékszik arra, hogy az alkáli-kovasav, illetve az
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alkáli-karbonát reakció következményeit csak mintegy
40-50 éve állapították meg s azóta egyre több és több
emiatt károsodott betonszerkezetre bukkantak, fĘleg
azért, mert a károsodás lefolyása hosszadalmas. Alig
néhány évtizede lepĘdtek meg az angol beton- és
cementkutatók, amikor a természetben már a XIX.
század második felében felismert különös összetételĦ
ásványt, a taumazitot habarcsokban is megtalálták,
majd egyre több helyen észlelték káros hatásait.
Komolyabban csak mintegy 5 éve foglalkoznak a
taumazit okozta korrózióval, s arra a következtetésre
jutottak, hogy elsĘdleges rizikófaktornak tekintendĘ a
szulfát, vagy az oxidálható szulfid, valamint a mobil
víz és a karbonátos anyagok (pl. mészkĘ portlandcement) jelenléte, továbbá a +15 oC alatti hĘmérséklet.
A védekezés legjobb módjának meghatározása még
várat magára, de az már vitathatatlan, hogy a beton
tömörsége döntĘ jelentĘségĦ. Érdemes megjegyezni,
hogy az ötvenes években a Népstadion szigmacementtel készített betonjában a CEMKUT Kft.
munkatársai már kimutatták a taumazit nagy károkat
okozó jelenlétét (bĘvebben lásd Dr. Révay Miklós
közleményeit).
A hazai helyzet feltárása és a védekezés megbízható, hazai alapanyagokra és technológiákra illesztett
módszereinek kidolgozása csak kutatómunka eredményeképpen várható nemcsak a taumazit, hanem
egyéb kitéti osztályok, vagy mechanikai igénybevételek esetén.
Mit várhatunk a jövĘtĘl
Mózes azért vándorolt 40 évig a pusztában, hogy a
rabszolga-mentalitásban felnĘtt nemzedék kihaljon és
a szabadnak születettek gondolkozásmódja érvényesülhessen. Az 1948-1990 közötti években szocializálódott
honfitársaink gondolkozásmódja nagyon kevéssé
változott (sokszor rádöbbenek, hogy magam is ebbe a
csoportba tartozom). A vállalatok, ipartestületek,
szövetségek, kamarák irányítói általában még mindig a
kormánytól, a központi költségvetéstĘl várják azoknak
a K+F tevékenységeknek a finanszírozását, amelyek
eredményeképpen szabványokat, szabályzatokat, mĦszaki elĘírásokat lehet készíteni. Éppen ezért kell itt
megemlíteni a Magyar Cementipari Szövetséget,
amely az MSZ 4798 elkészítéséhez feltétlenül
szükséges K+F tevékenységet 2001-2003 között
mintegy 15 millió forinttal, a Magyar Betonszövetséget, amely az MSZ 4798 szövegezését és kiadását
több mint 7 millió forinttal, végül Hajtó Ödön mérnök
urat, aki az MSZ 4798 kiadását 1,5 millió forinttal
finanszírozta. Ezek nélkül a támogatások nélkül meg
kellene elégednünk az MSZ EN 206 eredeti
szövegével. Aki ezt ismeri, nem kételkedik abban,
hogy számos nehézséget jelentett volna a hazai
alkalmazása.
Nem árt tudomásul venni, hogy a múlt század
nyolcvanas éveinek az elején elkészült MI-04.19
MĦszaki Irányelvekhez szükséges laboratóriumi
7
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munkára az ÉTI Betontechnológiai osztálya 5 éven
keresztül összesen kb. 15 millió forint támogatást
kapott. Ha a forint értékének és a költségeknek az
óhatatlan inflálódását figyelembe vesszük, akkor ez a
mai árakon legalább 300 millió forintnak felelne meg.
Jelenleg ott tartunk, hogy rendelkezésre áll a hazai
alkalmazási dokumentum azokkal a hiányosságokkal,
amelyek egy részét az elĘzĘekben felsoroltam. A
hiányosságok kiküszöböléséhez számos laboratóriumi
ellenĘrzésre, a gyakorlati tapasztalatok és eredmények
céltudatos elemzésére lenne szükség, jelentĘs
költségekkel. Az elĘzmények ismeretében nem látok
sok lehetĘséget szponzorok jelentkezésére (a
rabszolga-mentalitás megszĦnéséhez még legalább 20
évre van szükség?).
Erre gondolva legszívesebben el se mondtam volna
észrevételeimet, de ha már megtettem, olvasóim szíves
figyelmébe ajánlom Kölcsey Ferenc örökbecsĦ sorait:
"Messze jövendĘvel komolyan vess öszve jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derĦl!"
Bár összevetve az építĘipar jelenkorát a várható
jövendĘvel, nincs sok optimizmusra okunk.
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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!

8

XIII. évf. 4. szám

BETON

MINÕSÉG EGY KÉZBÕL

2005. április

FORM + TEST
HUNGARY KFT.

Beton, cement, habarcs anyagvizsgáló
berendezések
Anyagvizsgáló berendezéseink mögött mintegy 50 év
tapasztalata áll.
Az állandó megbízható minõségnek, sváb precizitásnak, folyamatos továbbfejlesztésnek köszönhetõen
sikerült kialakítani a FORM + TEST Kft. pozitív cégimázsát.
Termékeink és szolgáltatásaink
Ä Szakítógépek: húzó-, nyomó-, hajlítógépek, 1kNtól 10 000 kN-ig
Ä Laborfelszerelések: laborbútorzat, légpórusmérõk,
vibroasztalok, mérlegek, sablonok, szitasorozatok
Ä Szerelés, karbantartás

130 éve …

1056 Budapest
Havas u. 2.
E-mail: becseyco@hu.inter.net
Becsey Péter
értékesítési igazgató
30/337-3091
Becsey János
karbantartási igazgató
30/241-0113

a szakértô szakipar …

®

KALCIDUR KONCENTRÁTUM
Beton és vasbeton szerkezetek szilárdulásgyorsítására és a beton fagyvédelmére
kifejlesztett adalékszer, most még
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 betonadalékszerek
széles választéka kedvezõ áron!
Vevôszolgálat és értékesítés:
Budapest, IX., Tagló u. 11-13.
Telefon: 1/215-0446
Debrecen, Monostorpályi u. 5.
Telefon: 52/471-693
9
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Hozzászólás

Hozzászólás Gilyén JenĘ cikkéhez
SzerzĘ: Polgár László
A részletszámítások elemzésébe azért nem
bonyolódok bele, mert a régi MSZ 15022 szerinti
jelölések és az új EN 1992 vagy az MSZ ENV 1992
jelölések keveredése csak zavart okozna. Ugyan
megállapodásunk szerint 2004-tĘl már csak az új
jelölésekkel jelenhetnek meg szakcikkek, Gilyén JenĘ
esetében ettĘl eltekinthetünk.
Gilyén JenĘ különbözĘ (B38.24, B60.40, B60.50)
betonacélokkal teszi az összehasonlításokat. Ezen
betonacélok közül ma már gyakorlatilag csak az 500
N/mm2 folyáshatárú betonacélokat használja a szakma.
Létezik természetesen még ma is a B38.24, a B60.40,
sĘt importból még több másfajta is, de a jövĘ egyértelmĦen az 500 N/mm2 folyáshatárú betonacéloké.
Ezek a betonacélok akkor kezdtek terjedni Magyarországon (az 1980-as években), amikor a kutatásra
rendelkezésre álló források egyre inkább elapadtak. Az
MSZ 15022 szabvány készítéséhez ilymódon alig
álltak rendelkezésre az 500 N/mm2 folyáshatárú
betonacélokkal tartó próbaterhelések.
Közben a betonszilárdságok is egyre növekedtek,
így ezek a nagyobb szilárdságú vasbeton tartók

„játékszabályaihoz” a régi anyagokkal szerzett
ismeretek eleve kevesek (C12, C16 beton, B38.24
vagy B60.40 betonacél az egyik oldalon; C40/50 vagy
C50/60 beton és B60.50 vagy BHB55.50 betonacél a
másik oldalon).
Az új EN 1992 már tartalmaz több kitételt,
vigyázni kell az x/d értékkel (C50/60 betonig 0,45,
fölötte 0,35; de ha a képlékenységtan elvei szerint
átrendezik az igénybevételeket, akkor x/d maximum
0,25 a C50/60 betonig, míg 0,15 efeletti betonszilárdságoknál).
Ma az engedélyezési statikában gyakori, hogy csak
azt igazolják, „a keresztmetszet bevasalható”. Aligha
kell részletezni, hogy az ilyen kijelentés mennyire
semmitmondó, még a legbutábban felvett keresztmetszet, a legbutábban kiválasztott anyagokkal is a
legtöbb esetben „bevasalható” (nyilván nem számolva
a lehetetlen esetekkel), de a tervezĘ mérnök feladata
egy jól mĦködĘ és gazdaságos szerkezet tervezése.
Gilyén JenĘ sokéves tapasztalata éppen az ilyen
szerkezetek tervezéséhez kíván segítséget nyújtani.

Tervezés

A hajlított vasbeton szerkezetek igénybevételeinek módosulása
SzerzĘ: Dr. Gilyén JenĘ
Az acél igénybevételének változása az alkalmazás
során
A vasbeton alkalmazásának korai szakaszában az
acél igénybevétele – a terhek számított alapértékeinél –
átlagosan a folyási határ 50-60 %-a volt. AlapvetĘen
megváltozott, 83-85 %-ra nĘtt a XX. század második
felében a rugalmas-képlékeny anyagmodell bevezetésével. Ehhez kapcsolódott, hogy egyre nagyobb
szilárdságú acélok kerültek alkalmazásra a normál,
nem feszített vasbetonban. Az így kialakuló feszültségi
állapotban a húzott öv fizikai szükségszerĦségbĘl
megrepedezett, melyen a bordázott felületĦ acél is csak
annyiban segített, hogy a repedések sĦrĦbb megjelenésükkel kisebb tágasságúak. Így eljutottunk a B60.50
minĘségi jelĦ betonacélhoz 420 N/mm2 határfeszültséggel, amely a névleges átlagos folyási határ 84 %-a.
Hosszabb élettartalmú építménynél funkció változásból, átépítéseknél anyagtárolás miatt, avulás figyelembevétele nélkül is valószínĦ néhány esetben a
határterhelés némi túllépése, amely a folyási határ
elérését jelenti. Miután a határfeszültség általában az
arányossági határ, és ezután a folyási határnál már az
acél alakváltozási tényezĘje ezen acélnál 50 %-ra
csökken, a repedések tágassága rendkívül megnĘ.
10

Vizsgálódásainkban az ellenvetések kiküszöbölése
végett csak a határfeszültségre kihasznált acélbetétek
megnyúlásából keletkezĘ repedezettség hatását vizsgáljuk a nyomott betonövben keletkezĘ pótfeszültségeknél. A repedéstágasságot az MSZ 15022/1-86
szabvány szerint számítjuk annak tudatában, hogy
annak képletében az MSZ 15022/1-71-hez képest egy
repedéstágasságot 0,5-tel csökkentĘ szorzót építettek
be a húzott övnek a nyomott öv alakváltozását fékezĘ
hatásának figyelembevételével és a periodikus acélnál
egyébként is alkalmazott 2,0 = D csökkentĘ tényezĘ
mellett.
Számpéldák jellegzetes méretek és arányok esetét
vizsgálva
A példákban 1:1,6 = szélesség:magasság arányú
tartókkal számoltunk, kétféle magassággal (h = 240,
480 mm) elég szokványos és átlagos értékkel. Ezzel az
alacsony tartónál jelentkezĘ kedvezĘtlen hatást kívántuk bemutatni.
A keresztmetszet mindig határigénybevételre méretezett, négyféle betonacél szilárdsággal és határigénybevétellel számolva. A beton helyszínen nehezen
elérhetĘ minĘségĦ, egységesen C20. Célunk volt
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bemutatni, hogy a határigénybevételnél a nagyobb
acélszilárdságok esetén a húzott öv repedései felett
azonnal belépünk a beton struktúra felbomlási szakaszába. Többségükben túllépik a törĘszilárdság 70 %-át,
mint a már tilos zóna határát (1. ábra). A példákban a
beton szilárdsága egységesen C20, az acél minĘsége
változó, B38.24-tĘl B60.50-ig. A keresztmetszetek a
szabvány szerinti xmax értéknél teljesen kihasználtak
MH-ig. A repedés következtében kialakuló kb. 2·x
hosszon jelentkezĘ dVb fokozatos kialakulása miatt a
teljes 6Vbmax -ot közelítĘleg 14,5 N/mm2-nek +
1,5·dVb rep-bĘl származtatjuk.

2005. április

Az alacsony acél feszültség miatt a hatás elenyészĘ.
2. példa
VaH = 310 N/mm2 ; xmax = 0,5·h = 120 mm
z = 240-120/2 = 180 mm; Nb = 14,5·120·150 = 261 kN
As = 261·103/310 = 841,9 mm2  2I20+1I16 mm
MH = 261·0,180 = 46,98 kNm
VbI = 46·98·106/1,44·106 = 32,63 N/mm2
aM = 0,5·3102·18/32,63·2,0·206·103 = 0,0643 mm
dx = 0,0643; dH = 0,0643/2·120 = 0,000268
dVb = 0,000268·12,78.103 = 3,42 N/mm2
6Vbrep = 19,64 N/mm2 !!!
3. példa
VaH = 350 N/mm2 ; xmax = 0,48·h = 115,2 mm
z = 240-115,2/2 = 182,4 mm
Nb = 14,5·115,2·150 = 250,56 kN
As = 250,56·103/350 = 715,9 mm2
2I20+1I10 mm, átlag I18 mm betonacél
MH = 250,56·0,182,4 = 45,70 kNm
VbI = 45,7·106/1,44·106 = 31,74 N/mm2
aM = 0,5·3502·18/31,74·2,0·206·103 = 0,0843 mm.
dx = 0,0843·0,48/052 = 0,0778 mm,
dH = 0,0778/2·115,2 = 0,000338
dVbrep = 0,000338·12,78·103 = 4,32 N/mm2
6Vb = 20,98 N/mm2 !!!

1. ábra A beton törési mechanizmusa
Az acél az 1./ ill. I./ példánál B38.24, a 2./ és a II./
példánál B50.36, a 3./ és a III./ példánál B60.40, és
végül a 4./ és a IV./ példánál B60.50.
Az 1-4-ig terjedĘ példákban a keresztmetszet b/h
mérete 150/240 mm, az I-IV-ig példákban 300/480
mm, tehát elég zömök, hogy az MSZ 15022/1-86-ban
feltételezett húzott öv mérséklĘ hatása figyelembe
vehetĘ legyen a repedés tágasság képletének elején
szereplĘ 0,5 csökkentĘ szorzó az MSZ 15022/1-71-hez
képest.
A példák
1. példa
VaH = 210 N/mm2; xmax = 0,57·h = 136,8 mm
Nb = 14,5·136,8·150/103 = 297,54 kN
As = 297,54·103/210 = 1717 mm2 4I20+2I18 mm
z = 240-136,8/2 = 171,6 mm
MH = 297,54·0,1716 = 51,06 kNm
Wb = 150·2402/6 = 1,44·106 mm3
VbI = 51,06·106/1,44·106 = 35,46 N/mm2
aM = 0,5·2102 ·20/35,46·2,0·206·103 = 0,00294 mm a
kétszer x hosszon
dx = 0,00294·0,57/0,43 = 0,00379 mm
dH = 0,00379/2·136,8 = 1,3·10-5
dVb = 1,3·10-5·Eb átl Utóbbi az összes példánál azonos,
mivel az állandó teher 60 % és az esetlegesbĘl is
10 % állandó jellegĦ, mivel Eáll = 9,9 kN és Eesetl =
19,5 kN, így az átlag 0,7·9,9+0,3·19,5 = 12,78
kN/mm2, s ebbĘl dVb = 1,3·10-5·12,78·103 = 0,176
N/mm2
6Vb = 14,77 N/mm2

4. példa
VaH = 420 N/mm2 ; xmax = 0,44·h = 105,6 mm
z = 240-52,8 = 197,2 mm
Nb = 14,5·105,6·150 = 229,7 kN
As = 229,7·103/420 = 546,85 mm2
1IImm,átlag I19 mm
MH = 229,7·0,1872 = 43,0 kNm
VbI = 43·106/1,44·106 = 29,86 N/mm2
aM = 0,5·4202·19/29,86·2,0·206·103 = 0,1362 mm
dx = 0,1362·0,44/0,56 = 0,107
dH = 0,107/2·105 = 0,000507
dVb rep = 0,000507·12,78·103 = 6,48 N/mm2
6Vb = 24,22 N/mm2 !!!
A következĘ példákban a keresztmetszet négyszeres területĦ, a számok ezt nem pontosan követik
részben a kerekítések miatt.
I. példa
VaH =210 N/mm2 ; xmax = 0,57·h = 273,6 mm
z = 480-136,8 = 343,2 mm
Nb = 14,5·273,6·300 = 1190,2 kN
As = 1190,2·103/210 = 5668 mm2
 10IImmátlag I24 mm
MH = 1190,2·0,342,2 = 407,03 kNm
VbI = 407,03·106/11,52·106 = 35,33 N/mm2
aM = 0,5·2102·24/35,33·2,0·206·103 = 0,0364 mm
dx = 0,0364·0,57·0,43 = 0,0482
dH = 0,0482/2·273,6 = 0,000088
dVb = 0,88·10-4·12,78·106 = 1,12 N/mm2
6Vb = 16,18 N/mm2, mert
Wb = 300·4802/6 = 11,52·106 mm3
11
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II. példa
VaH = 310 N/mm2 ; xmax = 0,5·h = 240 mm
z = 480-240/2 = 360 mm
Nb = 14,5·240·300 = 1044 kN
As = 1044·103/310 = 3368 mm2  9I20+2Iátl. I
0+ · kNm
VbI = 375,8·106/11,52·106 = 32,63
aM = 0,5·3102·19/32,63·2,0·206·103 = 0,0679 mm
dx = 0,0679·0,5/0,5; dH = 0,0679/2·240 = 0,0001414
dVb = 0,0001414·12,78·103 = 1,81 N/mm2
6Vb = 17,22 N/mm2
III. példa
VaH = 350 N/mm2 ; xmax = 0,48·h = 230,4 mm
z = 480-115,2 = 364,8 mm
Nb = 14,5·230,4·300 = 1002,2 kN
As = 1002,2·103/350 = 2864 mm2 9I20, átl. Imm
MH = 1002,2·0,3648 = 365,6 kNm
VbI = 365,6·103/11,52·103 = 31,74 N/mm2
aM = 0,5·3502·20/31,74,2·0,206·103 = 0,0937 mm
dx = 0,0937·0,48/0,52 = 0,0865 mm
dH = 0,0865/2·230,4 = 0,0001877
dVb = 0,0001877·12,78·103 = 2,4 N/mm2
6Vbmax = 18,1 N/mm2 !!!
IV. példa
VaH = 420 N/mm2 ; xmax = 0,44·h = 211,2 mm
z = 480-105,6 = 374,4 mm
Nb = 14,5·211,2·300 = 918,7 kN
As = 918,7·103/420 = 2187 mm2 7I20 mm
MH = 918,7·0,374,4 = 344,0 kNm
VbI = 344·106/11,52·106 = 29,86 N/mm2
aM = 0,5·4202·20/29,86·2,0·206·103 = 0,143 mm
dx = 0,143·0,44/0,56 = 0,1124 mm
dH = 0,1124/2·211 = 0,000267
dVb = 0,000267·12,78·103 = 3,41 N/mm2
Vbmax = 19,61 N/mm2 !!!
Értékelés és korrekciós számítások
Az eredmények vizsgálata azt mutatja, hogy a
repedés méretét az acél igénybevétel rendkívüli
mértékben befolyásolja, továbbá a repedésnek a
nyomott övben jelentkezĘ pótigénybevételt okozó
hatása az alacsony gerendákban sokkal nagyobb. Ez
logikus, hiszen a repedésnek megfelelĘ megrövidülés a
nyomott öv magasság kétszeresén jelentkezik, s ebbĘl
eredĘen a relatív megrövidülés itt nagyobb, s ennek
következtében a nagyobb dH %-hoz nagyobb nyomási
pótigénybevétel tartozik. Ez a jelenség jól követhetĘ az
1-4. példa eredményeinél, szemben a magasabb
gerenda keresztmetszeteknél (az I-IV. példáknál). Az
alacsony gerendánál B60.50 acéllal az összesített
igénybevétel még meg is haladja a prizma szilárdság
1,5-szörösét is! (2. ábra)
Ez intĘ példa a feszített kis magasságú
födémgerendáknál megengedett és alkalmazott 0,15
mm tágasságú repedésnek a biztonságot csökkentĘ
nagy hatására. A balesetek csak azért maradtak el,
12
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mert a feszített gyártmányok nagyobb szilárdságú
betonját jól gépesített technológiai sorokon gyártották,
s így a szilárdság a követelményhez képest inkább
növekedett.
A pótigénybevételek következtében megnĘne a
nyomaték. Ezért korrekciós számításokban bemutatjuk, hogy a szerkezetben mĦködĘ automatikus igénybevétel átrendezĘdés során a nyomott öv összébb
szĦkül, tehát marad a határnyomaték, mint külsĘ hatás
és meglepĘen ennek hatásaképpen a nyomott övben
mĦködĘ pótfeszültségek alig változnak, azok lényegileg csak a húzott övben képzĘdĘ repedés tágasságtól
függnek.
Könnyebb áttekintés végett az „I” és „II” példát
nem vizsgáljuk, mert ezeknél az alacsony acél
húzófeszültség miatt nem jelentĘs a nyomott övben
keletkezĘ pót nyomófeszültség a kis repedés tágasság
következtében.
KiegyenlítĘ számítások
DöntĘ mindenkor a repedés tágasságtól függĘ pót
nyomófeszültség és a kiindulási határfeszültség
aránya.
2. példa
dVb=3,42 N/mm2/14,5=23,6 %. Korrigáljuk a nyomott
öv magasságát 23,6/4=5,93 %-kal.
xmód = 120·0,9407 = 112,88 mm
zmód = 240·56,44 = 183,56 mm, s ebbĘl 6Mmód, mely
közelít az eredeti MH értékhez. Megelégszünk +
5 % egyezéssel.
Mmód = 14,5·150·112,88·183,56 =45,07 kNm
3,42·150·0,5·112,88·183,56 =5,31 kNm
50,38 /46,98=107,2%.
Újabb kiegyenlítés most 3,6 % nyomott öv
csökkentéssel.
xmód.2 = 112,88·0,964 = 108,8 mm
zmód.2 = 240·54,4 = 185,6 mm
Mmód.2 = 14,5·150·108,8·185,6 = 43,92 kNm és +
3,42·150·0,5·108,8·185,6 = 5,18 kNm
49,10 kNm /46,98 = 104,5% <105 %

2. ábra A jelölések magyarázata
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3. példa
Az elĘbbi példa tanulságaként már az elsĘ korrekciónál a százalékos eltérés felével korrigálunk.
xmax = 115,2 mm; z = 240-57,6 = 182,6 mm
2·x = 230,4 mm, dVb = 4,32 N/mm2 és ez a 14,4-nek
29,8 %-a, s így korrekciónk x-nél 14,9 %, azaz
xmód = 115,2·0,851 = 98 mm, zmód = 240-49 = 191 mm
Mmód = 14,5·150·98·191= 40,71 kNm
4,32·150·0,5·98·181 = 6,06 kNm
46,77 kNm /45 kNm = 102,3 % < 105 %
EllenĘrizzük a megváltozott körülmények közötti – a
repedés miatt létrejött – nyomási pótfeszültséget.
aM = 0,0843 mm, s ebbĘl a nyomott öv megrövidülése
0,0843·98/142 = 0,0581, s ez 2·x hosszon jön létre, így
dH= 0,0581/2·98 = 0,0002968, s így dVb = 0,0002968·
12,78·103 = 3,79 N/mm2 lesz a korábbi 4,32 N/mm2
helyett, s így dM 3,79·150·0,5·98·181= 5,05 kNm és
6M = 45,75 kNm lesz.
4. példa
dV= 6,48, ez 14,5-nek 44,7%-a, korrekció 22,4 %
így xmód = 105,6·0,77,6 = 82 mm
Mmód = 14,5·150·82·199 = 35,49 kNm
6,48·150·0,5·82·199 = 7,93 kNm
43,42 kNm /43,0 = 101% < 105%
II. példa
dV= 1,81 N/mm2; 1,81/14,5 = 12,5% fele 6,25%,
így xmód = 240·0,9375 = 225 mm,
z = 480-112,5 = 367,5 mm, ebbĘl
Mmód = 14, 5·300·225·367,5 = 359,7 kNm + dV-ból
1,81·300·0,5·225·367,5 = 22,5 kNm
382,2 kNm /375,8 = 101,7% < 105%
III. példa
dV= 2,4 N/mm2; 2,4/14,5 = 16,55%, fele 8,28 %
xmód = 230,4·0,91,72 = 211,3 mm és
z = 480·105,7 = 374,3 mm
Mmód = 14,5·300·211,3·374,3 = 344,04 kNm és +
2,4·300·0,5·211,3·374,3 = 28,47 kNm
372,51 kNm /364,8 = 102,1% < 105%.
IV. példa
dV= 3,41 N/mm2; 3,41/14,5 = 23,5 %, fele 11,75 %
xmód = 211,2·0,8825 = 186,4 mm, és
z = 480-93,2 = 386,8 mm
Mmód = 14,5·300·186,4·386,2 = 313,63 kNm és +
3,41·300·0,5·186,4·386,2 = 36,82 kNm
350,45 kNm /344,0 = 101,8% < 105%.
EllenĘrizzük itt is a dV-t a változott körülmények
között. A repedés tágasság aM = 0,143 mm,
dx = 0,143·186,4/(480-186,4) = 0,0908 mm, s ebbĘl
dHb = 0,0908/2·186,4 = 0,0002435 és így dVb =
=0,2435·10-3·12,78·103 = 3,11 N/mm2, elĘbbi 3,41
N/mm2 helyett, s így a 6Vb átl = 17,61 N/mm2-re
módosul és a repedés feletti becsült értéke 1,50-nel
növelve 19,16 N/mm2-re módosul.
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Összefoglalás
A példaszámítások és a korrekciós számítások
igazolják, hogy a húzott öv repedezettsége még az
MSZ 15022/1-86-ban közölt csökkentett értékekkel
számolt nyomott övi pótfeszültségekkel is túllépik a
beton arányos alakváltozási határát és a korszerĦ
anyagvizsgálati eredmények szerint a törési zónába
nyúlnak, ahol a tényleges beton, tényleges V-H görbéje
szerint lehet a tényleges feszültségeket kiszámítani.
Mivel a közelítĘ számítások szerint is tilos zónába
kerülnek a betonban fellépĘ feszültségek, így további
igazolás nem szükséges annak veszélyességére, de
minimum élettartam csökkentĘ hatásának bizonyítására.
A 2. példa magyarázatot ad dr. Dulácska Endrének
a Vasbetonépítés 2000. évi 3. számában megjelent „Mi
lesz veled vasbeton?” címĦ cikkében közölt esetre,
amikor 1959-ben néhány gyanús minĘségĦ „G”
gerenda a határigénybevétel alatt a nyomott öv
kirobbanásos törésével eltört. Az idézett elemgyári
„G” típusú gerenda hasonlít az 1-4. példák szerintihez.
A vasalás B60.40, illetve 75.50 típusú volt, kb. 310
N/mm2 ill. 400 N/mm2 acél határfeszültséggel. Az
elemgyárban is elĘfordul mĦszak végén maradék, s
már kötéskezdetén lévĘ beton, amit részben anyagi
okokból, részben kezelhetetlen súlyos hulladékképzĘdés miatt el kell használni. A „G” gerenda „I”
szerĦ, erĘsen vasalt, nehezen kibetonozható talpa miatt
csak erĘsen plasztikus betont lehet használni még rázópadon is, így kényszerĦségbĘl választják a felvizezés!
A gyár és még inkább az építéshely nem laboratórium, hanem kemény gazdasági érdekekkel terhelt
termelési hely. Ezzel a tervezĘnek is tisztában kell
lennie, s nem szabad e termelĘ helyeket laboratóriumi
körülmények között elvárt, vagy pláne csak lehetséges
minĘségi elvárásokkal kezelni.
Ezért megfelelĘ biztonság és élettartam elérése
végett ajánlott legalább egy szilárdsági osztállyal
magasabb minĘségi betont elĘírni, ha a betonöv 20 %nál jobban kihasznált, mint amivel a méretezĘ
számításokban kalkulálunk, továbbá a repedéstágasság
és ezzel a nyomott övben keletkezĘ pótfeszültség
mérséklése végett az acél feszültsége ne haladja meg a
300-280 N/mm2 értéket.
Irodalomjegyzék
[1] Dr. Balázs György: Beton és vasbeton, I. kötet,
Akadémiai Kiadó, 1994. Budapest
[2] Dr. Dulácska Endre: Mi lesz veled vasbeton,
Vasbetonépítés, 2000/3., fib Magyar Tagozat
kiadása. Budapest
[3] Dr. Gilyén JenĘ: Építési hibák, vasbeton tartó
rideg törése az elégtelen kengyelezés következtében, Magyar ÉpítĘipar, 1979/9., Budapest
[4] Építésügyi Minisztérium: Beton- és
vasbetonelemgyártó üzemek gyártmány
katalógusa, 1958. Budapest
[5] MSZ 15022/1-71 szabvány
[6] MSZ 15022/1-86 szabvány
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Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövetség hírei
KözgyĦlésünket 2005. február 28-án tartottuk. A
közgyĦlés elfogadta az elnöki beszámolót, az ügyvezetĘ pénzügyi-gazdasági beszámolóját és a 2005.
évre tervezett programot. A közgyĦlés elfogadta a
7,6 %-os tagdíj növekedést.
A közgyĦlésen ismételten Tápai Antalt választották
a Magyar Betonszövetség elnökévé. Dr. Liptay András
a MĦszaki Bizottság vezetĘi tisztérĘl lemondott.
A MĦszaki Bizottság Asztalos Istvánt, az Adalékszer Bizottság Lányi Györgyöt választotta meg a
bizottság vezetésére. Az elnökségi tagságról Somkúti
Á. Tamás és Kispál István lemondott. Helyettük a közgyĦlés Penczel Zsoltot és Roszkos Zoltánt választotta
az elnökségbe.
A Magyar Betonszövetség tisztségviselĘi:
Elnök: Tápai Antal
Elnökhelyettes: Lengyel Csaba
Elnökségi tagok: Asztalos István, Beck János, Dancs
László, Kurucz István, Lengyel Csaba, Mán László,
Penczel Zsolt, Roszkos Zoltán, Selmeczi Károly
Etikai Bizottság vezetĘje: Tápai Antal
MĦszaki Bizottság vezetĘje: Asztalos István
Marketing Bizottság vezetĘje: Kandó György
TérkĘ Bizottság vezetĘje: Boros István
Adalékszer Bizottság vezetĘje: Lányi György
Betonvizsgáló Albizottság vezetĘje: Mester Jánosné
Számvizsgáló Bizottság vezetĘje: Nemecz Pálné

megtekintése kapcsolódik a konferencia témáihoz. A
készítés alatt álló Beton Évkönyv 2005. szakcikkei feldolgozzák az elĘadások nagy részét, ezért konferencia
kiadványként kapják meg a konferencia résztvevĘi.
A két helyszíni bemutatót és a konferenciát egy szakmai egységként ajánljuk az érdeklĘdĘ szakembereknek.
*
*
*
TélĦzĘ Betonos Bálunkat nagy sikerrel rendeztük
meg Hajdúszoboszlón, a Hotel Aqua-Solban.

1. ábra Táncos bemelegítés

Dr. Liptay András munkáját a Magyar Betonszövetség elnöksége a Magyar Betonszövetségért érdeméremmel és oklevéllel ismerte el, melyet a közgyĦlésen
Tápai Antal nyújtott át.
*
*
*
Az ÚT 2-3.414:2004 hidakra vonatkozó útügyi
mĦszaki elĘírásban (KH), valamint az MSZ EN 206-1
(EN), ill. az azon alapuló MSZ 4798-1 szabványokban
szereplĘ, betonra vonatkozó minĘségellenĘrzési eljárások közötti különbségek miatt élénk vita bontakozott ki
a szakmában. A központi kérdés az, hogy a beton
minĘségellenĘrzésére vonatkozó, MSZ EN 206-1
(MSZ 4798) szerinti eljárás milyen feltételek mellett
vezethetĘ be KH elĘírásként. A lap következĘ számában Dr. Szalai Kálmán és Kovács Tamás összefoglalják a probléma lényegét, és javaslatot tesznek a
megoldásra.
*
*
*
Hagyományos konferenciánkat 2005. június 3-án,
pénteken tartjuk a Pataky MĦvelĘdési Házban. A
konferenciának része két belföldi projekt tudományos
mélységĦ bemutatása.
A konferenciát megelĘzĘ hónapban a Köröshegyi
völgyhíd megtekintése, majd azt követĘen július elején
az M0 körgyĦrĦ betonpályaszerkezet készítésének
14

2. ábra Ámulattal hallgattuk a hegedĦ virtuózt

3. ábra Néhányan az asztaloknál

XIII. évf. 4. szám

BETON

Beton vizsgálatok
MSZ EN 12350
MSZ EN 12390
szerint
(Békéscsaba, Budapest, Kaposvár,
Kecskemét, Miskolc, Szeged, Zalaegerszeg)
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PLAN 31 Mérnök Kft.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51

Irodánk elsĘsorban ipari és kereskedelmi
létesítmények tartószerkezeti
tervezésével foglalkozik.
Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal
rendelkeznek elĘregyártott és monolit
vasbeton szerkezetek tervezésében,
építészmérnökeink engedélyezési és teljes
kiviteli dokumentációk elkészítésében.

H-TPA Kft.
Budapest, 1116 Építész u. 40-44.
Tel.: 06-1/205-6214
Fax: 06-1/205-6266
www.bauteszt.hu

www.plan31.hu
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Betonjavítás

Erkélyfelújítás
SzerzĘ: Gunderlach Ferenc
Viszonylag jó állapotú épületeken is gyakran láthatunk ijesztĘen rossz állapotú teraszokat, erkélyeket.
Tönkremenetelük fĘbb okai az elöregedĘ anyagok, az agresszív környezet, a megtelepedĘ növények, illetve a
kivitelezési hiányosságok és hibák (nem megfelelĘ anyagválasztás, hiányzó vagy hibás szigetelés, nem fagyálló
burkolat stb.). Mindezek hatásaként az erkély elĘször esztétikailag, majd szerkezetileg is tönkremegy.
Kulcsszavak: betonacélok korrózióvédelme, tapadóhíd, javítóhabarcs, vízszigetelés
A MUREXIN Kft. teljes rendszert kínál az
erkélyek, teraszok felújítására, állagmegóvására.
Mint az építĘiparban mindenütt, az elsĘ lépés az
alapfelület elĘkészítése. A korrózióvédelmi szakértĘk
által javasolt megoldás általában a látható betonleválás
és a laza részek eltávolítása mechanikusan (vésĘ,
drótkefe) a betonvasak és a kellĘ szilárdságú betonfelület eléréséig. Ezt követĘen kerülhet sor a betonacélok korrózióvédelmére speciális védĘanyaggal, a
Murexin Ferrosave betonacél védĘszerrel. Ez a
korrózióvédelem mellett tapadóhídként is funkcionál a
fém és a cementes anyagok között. A javítandó
betonfelületekre tapadóhídként Murexin tapadásjavító
habarcsot használjunk, majd a betontakarás helyre3. ábra Javítás Murexin durva
betonjavítóhabarccsal

1. ábra A laza betonrészeket eltávolították, korrózió
ellen Murexin Ferrosave betonacél védĘszert
használtak

2. ábra Tapadóhidat mindenképpen alkalmazni kell,
itt Murexin tapadásjavító habarcsot használtak
16

4. ábra Egy kész erkély Murexin Teraszprofillal és
Durlin AQUA RC 414 kent burkolattal
állítására egy zsugorodásmentes, finomszemcsés javítóréteg kerül. Nagyobb üregek kitöltésére durva betonjavítóhabarcsot, simításhoz a finomabb szemszerkezetĦ
adalékkal készített, esetleg a mĦanyagrostokat tartalmazó Murexin szálerĘsítésĦ finom betonjavítóhabarcsot használjuk. A vízorrképzést leegyszerĦsíthetjük a
Murexin Teraszprofil alkalmazásával, amivel a homlokrész esztétikája is javítható. Végül a teljes felület
csapadékvíz elleni védelmét kell elkészíteni. A csapadékvíz elleni szigetelésre kerülĘ burkolatnak kell
ellenállnia ezt követĘen a használattal járó igénybevételeknek.
A járófelület kialakítása az adottságok és a
megrendelĘi igények szerint lehet kent vagy kerámia
burkolat. Sima felületĦ beton vagy mĦkĘ erkélyeknél
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alkalmazhatjuk a kent burkolatot. Murexin LF mélyalapozóval elĘkészítjük a felületet, majd az alapozás
után Durlin AQUA betonfesték RC 414-gyel vagy LF
színes padlóbevonattal elkészítjük a burkolatot. Ennek
elĘnye a késĘbbi egyszerĦ javíthatóság és karbantartás.
A mĦkĘ szegélyĦ, de kerámia vagy más anyagú
(betonlap, mozaiklap stb.) lapburkolatú erkélyek, teraszok felújítása szigetelés nélkül nem ad hosszútávú
megoldást. ElĘször el kell távolítani a régi, sérült
burkolatot és az elváló betonrészeket. Szintén Murexin
LF mélyalapozóval készítjük elĘ a felületet. Amennyiben szükséges, lejtéskorrekcióhoz a Murexin kültéri
aljzatkiegyenlítĘt használjuk, mely az elĘírt, megfelelĘ
vízmennyiséggel keverve a szigetelés alatti 1-3 %
lejtés képzéséhez alkalmas. Ezután Murexin vastagfóliával és rendszerkiegészítĘivel (pl. hajlaterĘsítĘ
szalag) elkészítjük a kent szigetelést. Ennek vastagsága
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mindössze 2 mm. Szigetelésre kizárólag flex ragasztóval szabad rádolgozni. A fagyálló burkolólapokat
Murexin Flex csemperagasztóba fektetjük. Fektetéskor
törekedni kell a 100 %-os beágyazódásra. Ezt úgy
érhetjük el, ha a lapok hátoldalát is bekenjük a
ragasztóval. A fugázást Flex fugázóval végezzük, ami
alkalmas a teraszokon, erkélyeken fellépĘ extrém
igénybevételek elviselésére. Végül a negatív sarkokat
Murexin szilikonnal tömítjük.
A felújított erkély hosszútávú használhatóságához
szükség van a megfelelĘ ápolásra és karbantartásra,
amihez a Murexin Kft. több kiváló anyagot is kínál.
MUREXIN Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Info: 1/262-6000, www.murexin.hu

Külhonban azt beszélik …

Lapszemle

ÖntömörödĘ könnyĦbeton
A könnyĦbetonokat kedvezĘ anyagtulajdonságaik
miatt – mint a kis tömeg melletti magas szilárdság, jó
hĘszigetelĘ képesség, tartósság – már évtizedek óta
sikeresen alkalmazzák az építĘiparban. Mindemellett a
könnyĦbeton fogalma olyan különbözĘ építĘanyagok
széles spektrumát öleli fel, melyek a testsĦrĦségre,
szilárdságra és összetételre, gyártási módra, felhasználási területre való tekintettel egymástól eltérnek. Az
öntömörödĘ könnyĦbeton egyesíti magában a könnyĦbeton és az öntömörödĘ beton elĘnyeit. Magában
hordozza a könnyĦbetonoknál oly fontos öntömörödés
elĘnyeit, hiszen a szokványos könnyĦbetonok esetében a
tömörítési eljárás mindig problémákkal jár. Az engedélyezési eljárás kísérletei során három összetételt
dolgoztak ki különbözĘ homokok felhasználásával. A

vizsgálatok végeztével mindhárom
összetétel
(részletesen az
eredeti cikkben)
megkapta az általános építésfelügyeleti engedélyt. A keverékek minden mechanikai tulajdonsága (szilárdság, testsĦrĦség) megegyezik a
hagyományos könnyĦbetonokéval. Az összetételek jól
beváltak szivattyúzható, szép látszófelületĦ betonként
építéshelyen és elĘregyártó üzemekben egyaránt.
Betonwerk + Fertigteil-Technik 2004/12
Selbstverdichtender Leichtbeton

Esettanulmányok szálerĘsítéses öntömörödĘ betonokról
Az öntömörödĘ beton felletsorozat készült, melyet a
Mennyiség (kg/m3)
használható
száladalékok ÖsszetevĘk
következĘ kérdések irányítot382
szállítóközegeként. A szálak CEM III 42,5 N
tak: A szálak hatása a friss- és
179
eloszlása, irányítottsága jelen- Pernye
megszilárdult beton tulajdonHomok (0,125-4 mm)
1044
tĘsen befolyásolja a megságaira, valamint hogyan beKavics (4-16 mm)
489
szilárdult szálerĘsítéses beton
folyásolják a folyási tulajdonVíz (folyósítószerrel együtt)
183
tulajdonságait. A szálak e- Folyósító adalékszer
ságok a szálak irányítottságát.
(2,43)
gyenletes eloszlása megfelelĘ Folyósító adalékszer
A cikkben három szálerĘsí(1,17)
keverék összetétellel biztosít- Acélszál
téses öntömörödĘ beton eset60
ható, de a folyás éppúgy betanulmányról
olvashatunk:
folyással van az irányítottságra. A szálak irányítottsága szádfalak, alagútelemek és gerendák gyártása. Érdekesnem minden irányban egyforma, hanem valamilyen ségképpen az 1. táblázat egy alagútelemekhez használt
jellemzĘ irányú. Típustól és mennyiségtĘl függĘen a szálerĘsítéses öntömörödĘ beton összetételét tartalmazza.
szálak javíthatják az öntömörödĘ beton húzószilárdságát
Betonwerk + Fertigteil-Technik 2004/12 Fallstudien mit
és szívósságát. A szálerĘsítéses öntömörödĘ beton léselbstverdichtende Stahlfaserbeton
nyegesen leegyszerĦsíti a gyártási procedúrát a hagyoNémet Ferdinánd
mányos szálerĘsítéses betonhoz képest. A két szemlélet
nemet_f@stabiment.hu
kombinációja érdekes lehetĘségeket kínál új termékek
kifejlesztéséhez. Delftben a MĦszaki Egyetemen kísér-
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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 termékek 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
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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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Statisztika

Az építĘipar 2004. évi teljesítménye
SzerzĘ: Dürr Béláné
Az építĘipari termelés alakulása
2004. évben az építĘipar egésze (a jogi és a nem jogi személyiségĦ szervezetek, továbbá az egyéni vállalkozók) 1 699,6 milliárd forint összegĦ építési–szerelési
munkát valósított meg, amely összehasonlító árszinten
6,8 %-kal haladta meg az elĘzĘ év azonos idĘszakában
elért teljesítményt. Ez a növekedési ütem jelentĘsen
meghaladta a 2003. évi termelés 2 %-os emelkedését.
Az építĘipar egészének bĘvülése azonban az alágazatok igen eltérĘ teljesítményének eredĘjeként jött létre. A legnagyobb építĘipari alágazat, a szerkezetkész
épületek és egyéb építmények építésének termelése
2004-ben dinamikusan, 13,3 %-kal növekedett. Az
épületgépészeti szerelés alágazatot alapvetĘen a termelés szinten tartása jellemezte, míg a befejezĘ építés teljesítménye 9,2 %-kal csökkent ebben az idĘszakban (1.
táblázat).
2004. évben az építĘipar teljesítményének építményfĘcsoportok szerinti alakulását tekintve is jellemzĘ az ellentétes tendencia. Míg az egyéb építmények
(utak, vasutak, vízi építmények, vezetékek stb.) építése
lendületesen, 21,9 %-kal nĘtt, az épületek építése 3,7
%-kal elmaradt az elĘzĘ évi teljesítménytĘl.
Az építĘipari termelés bĘvülésének forrását a vizsgált idĘszakban a közúthálózat fejlesztésének munkái
képezték. KiemelkedĘ, 40 %-os termelésbĘvülést értek
el a 300 fĘt foglalkoztató szervezetek, de kisebb mér-

tékĦ emelkedés volt tapasztalható az építĘipari kis-és
középvállalkozások körében is.
2004. évben – a legalább öt fĘt foglalkoztató szervezetek adatai alapján – a nyugat- és dél-dunántúli
székhelyĦ vállalkozások kismértékĦ (1-2 %-os) termelés visszaesésének kivételével, hazánk valamennyi régiójában emelkedett a termelés. A legnagyobb mértékben, 19,8 illetve 15,4 %-kal az észak- magyarországi,
valamint az észak alföldi régió termelése növekedett.
Ebben az idĘszakban az 50 fĘ alatti kisvállalkozások termelésben betöltött domináns szerepe továbbra is
megmaradt Az Európai Unió építési piacához hasonlóan a kisszervezetek adják az építĘipari termelés nagyobb hányadát. 2001. évben 62 %-kal, 2002-ben
63 %-kal, 2003-ban 66 %-kal, 2004-ben 65,6 %-kal részesedtek az építĘipari termelésbĘl.
Az építési szerelési tevékenység árindexeinek alakulása
Az építĘipari tevékenység költségalapon számított
árai 2004. évben 4,8 %-kal haladták meg az elĘzĘ év
árindexeit, ami jelentĘs mérséklĘdést mutat a 2003. évi
5,7 %-os építĘipari árnövekedési ütemhez képest, de
jelentĘsen, két egész százalék ponttal alatta van a 2004
évi fogyasztói árindex növekedési ütemének is.
Az építĘipari átlagot meghaladóan, 5,4 %-kal a
szerkezetkész épület, egyéb építmények építése alágazatban nĘttek az árak a vizsgált idĘszakban, míg az
Értéke folyó áron
(milliárd forint)

45.1. Építési terület elĘkészítése*
45.2. Szerkezetkész épület, egyéb építmény építése
45.3. Épületgépészeti szerelés
45.4. BefejezĘ építés
45.5. Építési eszközök kölcsönzése személyzettel*
ÉpítĘipar összesen
ebbĘl:
300 fĘ feletti
51-299 fĘ közötti
20-49 fĘ közötti
10-19 fĘ közötti
10 fĘ alatti összesen
ebbĘl: 5-9 fĘ között
5 fĘ alatti**

1052,0
392,9
167,4
1699,6
278,4
305,6
231,0
167,9
716,7
150,3
566,4

Megoszlása
Volumene
(%)
(elĘzĘ év azonos
idĘszaka = 100,0)
61,9
113,3
23,1
100,9
9,8
90,8
100,0
106,8
16,4
18,0
13,6
9,8
42,2
21,0
79,0

Megjegyzés:
* az alágazatok nem jelentĘs súlya miatt a KSH nem közöl adatot
** Az 5 fĘ alatti vállalkozások 566,4 milliárd forintnyi értékĦ teljesítményét 58 - 42 %-ban hozták létre társas vállalkozások,
illetve egyéni vállalkozások.

1. táblázat Az alágazatonként és szervezetcsoportonként részletezett termelési adatok 2004. évben
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épületgépészeti szerelés, illetve a befejezĘ építés árai
jelentĘsen alatta maradtak az építĘipari árak átlagos
emelkedésének.
Az építĘipari vállalkozások az elĘzĘ évi nagymértékĦ visszaesést követĘen 2004-ben 47,7 %-kal nagyobb volumenĦ új szerzĘdést kötöttek. Az évkezdettĘl
halmozottan számított új szerzĘdések összege 1879,5
md Ft-ot tett ki. Ezen belül az épületek építésére kötött
szerzĘdések volumene 3,3 %-kal nĘtt, az egyéb építményekre kötött szerzĘdések pedig majdnem duplájára
emelkedtek. A növekedés alapvetĘen a gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztésére kötött nagy értékĦ szerzĘdésekbĘl ered.
Az ágazat szervezeti struktúrájának alakulása
Az építési piacot a vállalkozások igen magas száma, és ebbĘl (is) adódóan az erĘs versenyhelyzet jellemzi.
Az ágazatban 2004. december végén 95 637 építĘipari szervezetet – beleértve a nem jogi személyiségĦ
vállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat is – regisztráltak, 3457-el többet, mint 2003. december végén.
A bejegyzett építĘipari szervezetek túlnyomó többségénél, 95 %-ánál – hasonlóan az Európai Unió építési piacához – 10 fĘnél kisebb a foglalkoztatotti létszám.
Az építĘipari szervezetek száma – az 50 fĘ feletti
létszámot foglalkoztatók kivételével – valamennyi létszámcsoport esetében nĘtt. Az 50 fĘ felettieknél a kismértékĦ csökkenést szervezeti változások; összeolvadás és szétválások okozták.
Az ágazat struktúrájának dinamikus átalakulására
utal a mĦködĘ szervezetek számának, (+2 ezer) egyenletes növekedése. A mĦködĘ szervezetek bejelentettekhez viszonyított aránya az építĘiparban 86,1 %, amely
jelentĘsen meghaladja az országos átlagot (73 %).
(A mĦködĘ szervezetek a regisztrált vállalkozások
részét képezik. A regisztrált vállalkozások a megfigyelés idĘpontjában jogilag létezĘ valamennyi vállalkozást
tartalmazzák, beleértve a csĘd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is. MĦködĘnek azokat a
vállalkozásokat tekintjük, amelyek a tárgyévben, illetve az azt megelĘzĘ évek során adóbevallást nyújtottak
be, valamint statisztikai adatszolgáltatást teljesítettek,
illetve a tárgyévben, vagy az azt megelĘzĘ év során
alakultak.)
A szükségszerĦ átalakulások nyomán az építési
igényeket egyre inkább gazdaságosan megvalósítani
képes szervezeti struktúra, illetve építĘipari kínálat áll
rendelkezésre.
Lakásépítés
2004. évben 43 913 új, befejezett lakásra adtak ki
használatbavételi engedélyt az építésügyi hatóságok,
ami 23,5 %-kal több mint az elĘzĘ év azonos idĘszakában átadott lakások száma. A kiadott új építési engedélyek száma 57 459, ami 3 %-os csökkenést jelent az
egy évvel korábbi számhoz képest. A lakásépítés dinamikus növekedése fĘként az év elsĘ felét jellemezte,
míg a IV. negyedév az éves átlagnál kedvezĘtlenebbül
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alakult. A lakásépítés esĘsorban Budapesten növekedett. Az új lakások 23 %-át a fĘvárosban építették fel,
valamint az új engedélyek 25 %-át is itt adták ki.
A lakásépítés szerkezete az elmúlt évek tendenciájának megfelelĘen alakult. A látványos mennyiségi növekedés nem módosította az elmúlt évek lakásépítésének a szerkezetét, minĘségét. 2004-ben a gazdasági
vállalkozások jelentĘsége tovább nĘtt a lakásépítésben.
A vállalkozói lakásépítés az összes lakásépítéshez
képest az elmúlt évtized közepén jellemzĘ 5 %-os
arányról 2000-ben 14 %-ra, 2001-ben 22 %-ra, 2002ben 30 % -ra, 2003-ban 3 %-ra növekedett. 2004-ben
ez az arány az új lakások 37 %-a volt.
Az építtetĘi kör módosulásával összefüggésben
másfélszeresére nĘtt az eladásra szánt új lakások száma, valamint ezzel együtt a többszintes, többlakásos
építkezések aránya is növekedett. Bérbeadás céljára viszont csak 660 lakás épült, ami kevesebb mint a fele az
elĘzĘ évinek.
A kivitelezésben egyre inkább meghatározó szerepe
van az építĘipari fĘtevékenységet végzĘ szervezeteknek a házilagos kivitelezéssel szemben. Az új lakások 63 %-át ezek a vállalkozások építették, míg a lakossági házilagos kivitelezéssel az új lakások 31 % -a
készült el.
2004-ben tovább nĘtt a kislakások aránya. 2003-ban
a használatba vett lakások átlagos alapterülete 95 m2
volt, 2004-ben az alapterület 93 m2-re csökkent.
A lakásépítés területileg nagyon egyenetlenül alakult. JellemzĘ, hogy Budapesten 61 %-os volt a növekedés, a megyék egyharmadában az országos átlag feletti bĘvülés volt tapasztalható, míg a megyék másik
harmadában kevesebb lakás épült mint egy évvel korábban.
A kiadott új építési engedélyek is hasonló területi
eloszlást mutatnak. Budapesten és Zala megyében egyötöddel, további négy megyében 9-13 %-kal több új
lakás építésére adtak engedélyt, mint egy évvel korábban. Az ország többi megyéjében azonban visszaesett
az építési kedv. Legnagyobb mértékben Somogy, Fejér
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben csökkent az új
építési engedélyek száma (32-21-22 %-kal).
2004. évben 5,3 millió m2 lakóépület és 3,3 millió
2
m nem lakóépületre adtak ki építési engedélyt. Lakóépületeknél ez 2 %-os, nem lakóépületeknél 17 %-os
csökkenést jelent az elĘzĘ évhez viszonyítva. Amíg a
közlekedési és ipari célú épületek fejlesztése dinamikusan emelkedik, az egyéb (hivatali, mezĘgazdasági,
kereskedelmi stb.) épületeké több mint egyharmadával
csökkenĘ tervezett alapterülettel épül. A nem lakóépületek szerkezete az ipar felé tolódik el. 2003-ban az
ipar, mezĘgazdaság és kereskedelem építési engedélyeinek aránya 32-26-18 % volt, 2004-ben ez az arány 4221-13 %-ra módosult.
A foglalkoztatás és a bérek alakulása (5 fĘ feletti
foglalkoztatás esetén )
1999. évben az építĘiparban alkalmazásban állók
száma 8,4 %-kal, 2000-ben 4,1 %-kal bĘvült. A foglal-
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koztatás növekedése 2001. és 2002. években is folytatódott. Az 5 fĘ felett foglalkoztató vállalkozások adatai
szerint ebben az idĘszakban közel 119 ezer volt az alkalmazásban állók száma az építĘiparban. 2003-ban mérsékelten ugyan, de tovább emelkedett a foglalkoztatás.
2004-ben az ágazatban alkalmazásban állók száma
128 519 fĘ volt, 4 %-kal több mint az elĘzĘ évben. Ez
a bĘvülési ütem meghaladja a nemzetgazdaságban átlagosan bekövetkezett 0,8 %-os, valamint a versenyszférában tapasztalt 1,5 %-os létszámnövekedést. Az
átlaglétszám 6 381 fĘ volt az Építési terület elĘkésztése, 85 654 fĘ a Szerkezetkész épület, egyéb építmény
építése, 26 157 fĘ az Épületgépészeti szerelés, 9 356 fĘ
a BefejezĘ építés és 971 fĘ az Építési eszközök kölcsönzése személyzettel alágazatban.
Az építés struktúrájában a korszerĦsítĘ, rekonstrukciós jellegĦ építések arányának várható növekedése a
foglalkoztatás bĘvülésének tendenciáit tovább erĘsítheti. Az épületfelújítás, korszerĦsítés ugyanis jelentĘs
munkahelyteremtĘ beruházás, a kézmĦves szakmák kiterjedt alkalmazása számottevĘen növeli a foglalkoztatottak számát.
A bérnövekedés mértéke a vizsgált idĘszakban az
ágazatban 6,5 % volt. A jelenlegi 99 765 forint havi
bruttó átlagkeresettel az építĘiparban dolgozók a legki-

ÉpítĘipari várakozások
Az építĘipar fejlĘdését, teljesítményét a makrogazdasági folyamatok, a beruházási és fenntartási munkák
iránti központi költségvetési, önkormányzati, lakossági, illetve a vállalkozói szféra részérĘl jelentkezĘ kereslet határozza meg.
Ennek megfelelĘen az építési keresletet elsĘsorban az
egyes iparágak fejlesztési igényei, az infrastrukturális fejlesztések, az intézményi és kereskedelmi létesítmények,
valamint a lakásépítés és a meglévĘ lakás- és épületállomány fejlesztési, korszerĦsítési munkái indukálják.
Az építĘipar 2003-ban 1 526 milliárd forint értékĦ
építési-szerelési munkát valósított meg, amely az elĘzĘ
évi magas teljesítményt 2 %-kal haladta meg.
Az építĘipar 2004-ben, fĘként a közútfejlesztési beruházásoknak köszönhetĘ 6,7 %- os termelésbĘvüléssel
– a feldolgozóiparral együtt – továbbra is a nemzetgazdaság húzóágazata volt.
2004. évben a nemzetgazdaság egészében összesen
4 076 milliárd forintot költöttek beruházásokra, összehasonlító áron 7,8 %-kal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül az építési beruházások értéke 2 278
milliárd forint volt, 8,8 %-kal több mint 2003-ban.
Az építési beruházások közel 9 %-os bĘvülésében
meghatározó szerepe volt az útépítési és a lakásberuházásoknak. (Az összes beruházás
56 %-át az építési beruházások, 46 %2003. év 2004. év Index (%)
át a gépi beruházások tették ki.)
45.1. Építési terület elĘkészítése
72 455
84 549
116,7
DöntĘen az útépítési beruházások
45.2. Szerkezetkész épület, egyéb
magas
értékének volt köszönhetĘ a
építmény építése
99 658 103 872
104,2
„szállítás,
raktározás, posta és távköz45.3. Épületgépészeti szerelés
89 597
99 653
111,2
lés” ágazat kiemelkedĘ, 15,2 %-os be45.4. BefejezĘ építés
62 930
68 390
108,7
ruházás bĘvülése.
45.5. Építési eszközök kölcsönzéA lakásberuházások magas értéke
se személyzettel
114 436 138 718
121,2
pedig
az azt magába foglaló ingatlanÉpítĘipar összesen:
93 716
99 765
106,5
ügyek nemzetgazdasági ágazat 13,1
Index oszlop: KSH évközi adatgyĦjtésbĘl származó, 5 fĘ felettiekre vonatkozó adatok
%-os bĘvüléséhez járult hozzá.
2005. évben az építĘipar várhatóan
2. táblázat A teljes munkaidĘben foglalkoztatottak havi bruttó
továbbra is a nemzetgazdaság húzó
átlagkeresetei (Ft) adatai az építĘiparban
ágazata lesz, mivel növekedési üteme
sebb átlagkeresetĦ nemzetgazdasági ágazatok között - fĘként az úthálózat fejlesztési munkák bĘvülésének
vannak (2. táblázat). (A nemzetgazdasági havi bruttó köszönhetĘen - mintegy 8 %-ra prognosztizálható. Ezt
átlagkereset: 145 700 Ft, a versenyszférában 138 900 Ft.) valószínĦsítik az EU kohéziós alapjából elnyert jelenAz építĘiparban foglalkoztatottak a nemzetgazdasági tĘs nagyságrendĦ, infrastruktúra fejlesztésre fordítható
átlag 68 %-át keresik.
források is.

Az építĘanyagipar 2004. évi teljesítménye
SzerzĘ: Székely László
Termelés
Az építĘanyagipar (egyéb nem fém ásványi termékek gyártása) 5 fĘ feletti vállalkozásainak összesítése
alapján 2004. évi termelési értéke folyóáron 368,13
milliárd Ft volt. Ez a mennyiség összehasonlító árszinten 0,3 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.
A termelés áprilisban 3,5 %-kal, májusban 8,2 %kal, júniusban 0,5 %-kal, júliusban 4,5 %-kal, októberben 2,3 %-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel koráb-

ban, augusztusban nem változott, januárban 14,4 %kal, februárban 14,0 %-kal, márciusban 6,3 %-kal,
szeptemberben 0,4 %-kal, novemberben 2,2 %-kal, decemberben 0,4 %-kal növekedett a termelés.
Az elsĘ negyedéves növekedés annak köszönhetĘ,
hogy a tavalyi (2003. évi) szokatlanul hideg tél miatt a
bázisértékek a korábbinál alacsonyabbak voltak. 2004.
I. negyedévben nem ismétlĘdött meg a hideg tél, így a
belsĘ munkákon a tél alatt is folyamatosan dolgoztak,
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2004. év

Termék
termelés belf. ért. exp. ért.
össz. ért.
termelés
belf. ért. exp. érték. össz. ért.
14.11 építési célú kĘ 5 936,6
5 920,8
0,2
5 921,0
4 942,4
4 969,1
0,0
4969,1
14.21 kavics, homok 21 686,1 21 495,4
41,8
21 537,2
29 987,6
29 145,5
572,6
29 718,1
14.11 Index %-ban
79,3
74,7
0,1
74,6
83,3
83,9
0,0
83,9
14.21 Index %-ban
113
111,6
148
111,6
138,3
135,6
1370,6
137,9
az adatok millió forintban
1. táblázat Építési célú kĘfejtéssel, kavics, homok bányászattal foglalkozó ágazatok 2003-2004. évi
termelési és értékesítési adatai

amely építĘanyag szükségletet teremtett.
A növekedés legfĘbb okaként feltétlen meg kell
említeni, hogy 2003. év folyamán (különösen az év végén) közel 60 ezer új lakás építésére adtak ki építési
engedélyt az építési hatóságok, amelyhez a szükséges
építĘanyagok beszerzése 2004. I. negyedévében kezdĘdött el. Ezt igazolja az a tény, hogy a fĘleg lakásépítésre használt tégla és cserép termelése 17,4 %-kal, belföldi értékesítése 46,7 %-kal növekedett 2003. I.
negyedévi bázis értékhez képest.
Az építĘanyagipar teljesítménye ipari termelés növekedési indexétĘl jelentĘsen, 8,0 %-kal maradt el,
ugyanis az ipar termelése 2004. évben 8,3 %-kal haladta meg az elĘzĘ év azonos idĘszakának termelési szintjét. A növekedés elsĘsorban az exporteladásoknak volt
köszönhetĘ, amely lehetĘvé tette, hogy az ipar a nemzetközi dekonjunktúra mellett is megĘrizze versenyképességét (ipari exportnövekedés 15,7 %-os).
A növekedési számok jóval szerényebbek, mint az
1997-2000. éves idĘszakban voltak, amikor is 10 % fölött volt az építĘanyagipar növekedésének dinamikája.
Minek köszönhetĘ, hogy az építĘanyagipar növekedési indexe, jelentĘsen (8,6 %-kal) elmarad az ipar (8,9
%) illetve építĘipar (6,8 %) növekedési indexétĘl?
A legfĘbb ok a KSH statisztikai besorolásának
köszönhetĘ. Ugyanis az építĘanyagipar a „26 egyéb
nem fém ásványi termékek gyártása” szakágazat cím
alá tartozik. A szakágazathoz tartozó alágazatok között
találunk olyanokat, melyek termelésének növekedése
illetve csökkenése nincs összefüggésben az építĘipar
növekedésével illetve csökkenésével. Ezek például a
261. Üveg, üvegtermékek gyártása, illetve 263. Kerámia termékek gyártása al ágazatok.
Ugyanakkor több olyan építĘiparban használt termék is van (például: kavics, homok, bitumenes fedéllemezek és zsindelyek, fém tetĘlemezek, mĦanyagcsövek, mĦanyagbázisú szigetelĘanyagok, fa, fém- és
mĦanyag alapanyagú ajtók-ablakok, csaptelepek stb.),
melyet nagy mennyiségben használ fel az építĘipar,
azonban nem tartoznak a besorolás szerint az „Egyéb
nem fém ásványi termékek gyártása” (építĘanyagipar)
szakágazatba.
Hasonló a helyzet a 14.11 statisztikai besorolású
építési célú kĘfejtéssel, valamint a 14.21 kavics, homok bányászattal. Ezeknek alágazatoknak a 20032004. évi termelési és értékesítési adatait az 1. táblázat
mutatja be.
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A táblázat bizonyítja, hogy a termelési érték kb. 35
milliárd forinttal növekedne, amely az egész építĘanyagipar termelésének kb. 10 %-a, a növekedési index
pedig az építĘanyagipar növekedési indexének többszöröse. Tehát ha ezeket a termékeket is beszámítanánk az építĘanyagipari ágazatba, akkor biztos hogy
egyenlĘ nagyságrendĦ lenne a növekedési index az iparéval, illetve az építĘiparéval.
Értékesítés
Az építĘanyagipar 2004. évi összes értékesítése folyóáron 364,376 milliárd Ft volt, ami 0,8 %-kal volt
alacsonyabb, mint 2003. évben. A belföldi értékesítés
(282,910 milliárd Ft) 1,2 %-kal növekedett az elĘzĘ év
hasonló idĘszakához viszonyítva, az exportértékesítés
(81,466 milliárd Ft) 2003. évi szinthez képest 7,3 %kal maradt el.
Cementipar
A cementipar termelése 3,264 millió tonna (index
91,48), belföldi értékesítése 3,035 millió tonna (97,12)
és export értékesítése 242 ezer tonna (54,5) volt 2004.
évben.
A hazai termelést 2004. évben 4 gyár (a váci, a
beremendi, a hejĘcsabai és a lábatlani) teljesítette. Az
állandóan növekedĘ importmennyiség miatt a magyar
cementgyárak változatlanul nem tudják kapacitásukat
kihasználni, s továbbra is gondot jelent, hogy az olcsóbb keleti áru importkorlátozás nélkül özönlik az országba.
Az import mennyiség megfigyelését és hivatalos
adatok közlését 2004. május 1. óta a KSH végzi. Az átállás miatt hivatalos adatok még nem állnak rendelkezésre. Nem hivatalos adatok szerint 2004. V. 1-ig
274 551 tonna cement érkezett, 2004. december 31-ig
pedig az EU kívüli országokból további 685 845 tonna.
Véleményem szerint a cementimport 2004. évben meghaladta az 1 millió tonnát, a növekedés kb. 20-21 %-os
Az építĘanyagipari ágazat 1/6-át képviselĘ üveg- és
üvegtermékek szakágazat termelése a 2003. évi szinthez képest csökkent, a termelés indexe 96,9, az összes
értékesítés indexe 97,7 volt.
Téglaipar
2004. I. félévében a tégla- és cseréptermelés és a belföldi értékesítés 8,3 %-kal, illetve 7,5 %-kal növekedett, a
2003. I. félévéhez viszonyítva. KöszönhetĘ ez a kiadott új
lakásépítési engedélyek 2003 évi magas adatainak. Az
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Ágazat
261. Üveg, üvegipari termékek
262. Kerámia termékek gyártása
263. Kerámia csempe, lap gyártása
264. Égetett agyag építĘanyag gyártása
265. Cement, mész, gipsz gyártása
266. Beton-, gipsz-, cementtermékek gyártása
267. ÉpítĘkĘ, díszítĘkĘ megmunkálása
268. Máshová nem sorolt egyéb nemfém termékek gyártása
26. Összesen

2005. április

Termelés
millió Ft index (%)
52 209
96,9
36 642
84,4
8 194
94,6
42 700
97,2
59 358
99,1
114 030
96,1
2 620
82,4
52 385
148,0
368 138
100,3

Összes értékesítés
millió Ft index (%)
52 161
97,7
37 524
86,3
7 915
93,4
40 321
90,2
58 766
98,2
113 013
95,3
2 575
80,1
52 101
146,0
364 376
99,2

Index oszlop: az elĘzĘ év azonos idĘszaka = 100 %

2. táblázat A termelés és az összes értékesítés 2004. évi szakágazatonkénti adatai
építĘanyagipar második olyan alágazata, amelynek termelése a 2004. I. félévben a legjobban növekedett.
Cserépgyártás
A 2004. évi égetett cserép összes értékesítése (saját
termelésbĘl, importból és exportból) 125,105 millió darab volt, 2003. évben ez a mennyiség 119,593 millió
darab volt. Tehát a gyártók által értékesített égetett cserép mennyisége 4,6 %-kal növekedet. A növekedés elsĘsorban a belföldi értékesítés növekedésének (5,3 %)
köszönhetĘ.
A betoncserép termelése 58,864 millió db volt (2
%-kal csökkent), a belföldi értékesítés 48,116 millió db
volt (5,3 %-kal növekedett). Az export értékesítés 24
%-kal csökkent. Egy új üzem beindításával 2005. évben a termelés és a belföldi értékesítés valószínĦ növekedni fog.
Az osztrák tulajdonú Leier cég ötszáz millió forintos beruházással egy betoncserép gyártó üzemet létesített Hajdúszoboszlón. A próba gyártás augusztus 10-én
indult. Az üzem naponta 10 db családi ház lefedéséhez
szükséges betoncserepet fog gyártani különbözĘ színekben.
Várakozások
Az építĘanyagipari ágazatok növekedési ütemét leginkább az befolyásolja, hogy hogyan alakul az országos
építés, illetve az építĘipar struktúrája, azaz milyen részarányt képvisel az új lakásépítés és az egyéb (ipari, mezĘgazdasági, kereskedelmi) építmények építése és ezen
belül hogyan változik ezek belsĘ összetétele.
Egyes elemzĘk szerint visszaesik az irodaházak,
bevásárlóközpontok építése, nagyobb szállodaépítési
akció nem várható, gyógyüdülĘkben, turista központokban nagyobb átalakítások, fejlesztések várhatók
Radikális változás várható a lakásépítés terén. A
kormány 2005. január 12-én elfogadta a Fészekrakó
program megvalósításához szükséges intézkedés csomagot, amit a 3/2005 (I.12) és a 4/2005 (I.12) Kormány rendeletben tette közzé.

ElsĘsorban EU-támogatásoknak köszönhetĘen nagy
fejlĘdés várható 2005-2006-ban az infrastruktúra építése terén. A megkezdett és tervezett autópályák, útépítések mellett csatornázásra, vízellátásra, folyómeder szabályozásra, belvíz elvezetésre, szemétkezelésre kell az
EU és az állami támogatásokat fordítani, hogy a több
évtizedes lemaradásunkat bepótoljuk.
Egyes alágazatok belföldi értékesítésének alakulására jelentĘsen kihat az import növekedése. A 3/2003.
(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet megteremtette az alapot arra, hogy minĘségi szempontból csak
megfelelĘ termék érkezhessen az országba. A rendelet
szigorú betartása elĘsegíti a magyar építĘanyag-gyártó
cégek további fejlĘdését.
A legfontosabb kérdés azonban az, hogy a magyar
építĘanyagipar milyen mértékben és milyen áldozatok
árán (milyen beruházásokat, fejlesztéseket kell végre
hajtani és milyen befektetés kell hozzá?) tud megfelelni az Európai Uniós csatlakozás utáni helyzet kihívásainak, a piacbĘvüléshez szükséges kapacitásfejlesztések
és kapacitáskorszerĦsítések megvalósításához, az átvett, illetve az ezen idĘszakban átvételre kerülĘ EU
szabványoknak megfelelĘ magasabb szintĦ minĘségi
követelmények tárgyi és személyi feltételeinek, és a
környezetvédelmi követelmények kielégítését, energiatakarékosságot célzó korszerĦsítéseknek.
A kiadott új építési engedélyek továbbra is az építési kedv növekedését tanúsítják, hiszen 2003. évhez képest még mindig 2,0 %-os növekedés következett be a
2004. évben kiadott új lakásépítési engedélyek számában.
A lakásfelújítási kedv növekedését igazolja a felújításhoz szükséges termékek, kültéri színes vakolatok,
beltéri burkolóanyagok (csempe és padlólap), szerelvények stb. iránti kereslet élénkülése az építĘanyag
gyártóknál.
Az elĘzĘek figyelembevételével az építĘanyagipar
2005. éves teljesítménye a 2004. évi szinten várható.

23

2005. április

BETON

XIII. évf. 4. szám

Beszámoló

Betonnap a MĦegyetemen a Mapei szervezésében
A februárban tartott rendezvényre eljövĘ szaktulajdonságú polimerek. Más termékek használatosak
emberek megtöltötték a Budapesti MĦszaki és GazdaelĘregyártáshoz, transzportbeton gyártáshoz, nagyságtudományi Egyetem Dísztermét.
beruházásokhoz, ipari padlók készítéséhez.
Az elsĘ elĘadásban Sereg István, a Mapei Kft.
Az elĘadás harmadik részében a Kínában épülĘ
kereskedelmi vezetĘje bemutatta a Mapei történetét,
Három Torok Gát betontervezésével, minĘségbiztosífejlĘdését. A cég egy családi vállalkozásból nĘtte ki
tásával kapcsolatban hangzottak el érdekes informagát, 1937-ben alapították Milánóban, manapság már
mációk. A gát magassága 185 m lesz, hosszúsága 3
az egész világon megtalálható. Árbevételének 30 %-a
km, a Kínai Nagyfal után a második legnagyobb
Olaszországból, 35 %-a Európából, 30 %-a Amerikámérnöki munkálatnak tartják.
ból, 5 %-a Ázsiából származik. A cég alapelvei közé
Az ASA Kft. hódmezĘvásárhelyi elĘregyártó
tartozik a szakosodás (öt fĘ terület: hidegburkolás,
üzemében már hosszabb ideje használnak Mapei adamelegburkolás, építĘkémiai termékek, betonadaléklékszereket, a tapasztalatokról Balázs Ferenc
szerek, cement additívek), a globalizáció (a termék a
üzemvezetĘ számolt be. Kezdetben a Mapefluid X404világon mindenütt feleljen meg a szabványnak,
et és X408-at használták, melyekkel nagyobb betonvalamint minél több országban legyen képviselet) és a
szilárdságot és víz megtakarítást lehetett elérni,
kutatás-fejlesztés fontossága (6 kutatólaboratóriumot,
azonban romlott a bedolgozhatóság. Változtattak az
30 minĘségellenĘrzĘ laboratóriumot mĦködtetnek).
adagoláson, a betonminĘségen, azonban igazi áttörést
Magyarországon 1991-ben alakult meg a Mapei
a Dynamon termékcsalád jelentett. Rengeteg kísérletet
Kft. négy fĘvel, mely 2004-re 70 fĘre emelkedett, az
végeztek, különféle szempontok szerint változtatták a
árbevétel pedig elérte a 4 milliárd forintot. 2002-ben
beton összetevĘit, azok arányát, minĘségét, valamint a
megnyitották Sóskúton gyárukat, ahol 2004-ben
gyártási körülményeket. Hangsúlyozta a kísérletezés
27 335 tonna terméket állítottak elĘ. Nagy hangsúlyt
fontosságát a minél jobb eredmény elérése érdekében.
fektetnek a szakemberek, felhasználók képzésére,
Szautner Csaba (Mapei Kft.) az öntömörödĘ
oktatására.
betonnal kapcsolatos tudnivalókat, legújabb kutatási
Valtinyi Dániel szakértĘ a betonkárosító tényeeredményeket ismertette.
zĘkrĘl adott elĘ. Felhívta a figyelmet a víz/cement
Az öntömörödĘ beton szétosztályozódás nélkül
tényezĘ, a tömörítés, az utókezelés, valamint a külsĘ
képes kitölteni a zsaluzat minden részét és szögletét,
megelĘzĘ védelem fontosságára. Kitért a betonmég sĦrĦ vasalás jelenlétében is, pusztán a saját súlya
szerkezetet károsító, szilárdulás utáni külsĘ fizikai és
által, minden vibrálás vagy egyéb tömörítés nélkül. A
beton készítéséhez nagy mennyiségĦ finomrészt (500kémiai hatásokra is.
550 kg/m3), folyósítószert és stabilizáló adalékszert
Sulyok Tamás, a Strabag Rt. fĘtechnológusa a
kell használni.
Magyar Betonszövetségnél népszerĦvé vált elĘadása
A legújabb kutatások témája manapság a klorid
szerint ismertette az MSZ 4798-1:2004 Beton, 1. rész
behatolás mértéke, a jégtelenítĘ sózás hatása és a
MĦszaki feltételek, teljesítĘképesség, készítés, megfehĘmérséklet hatása a reológiai tulajdonságokra. Az
lelĘség elnevezésĦ szabvány fontosabb újdonságait, a
változásokat. Így többek között kitért a konzisztencia
eredményekrĘl igen részletes táblázatokat, összefogtartományokra, a nyomószilárdsági osztályokra, a belalókat láthattunk, melyeket igény esetén az elĘadó
tonösszetétel tervezésével kapcsolatos
bizonyára az érdeklĘdĘk rendelkefelelĘsségre, a frissbeton átadására, a
zésére bocsát.
betoncsaládokra, a gyártásközi ellenAz elĘadás végén külföldi és hazai
Ęrzésre. A megfelelĘség értékelésénél
refernciák kerültek bemutatásra, pélrámutatott, hogy a beton összetételédául építészeti látszóbeton Pescarában,
nek helyességéért a beton tervezĘje
nagyszilárdságú beton San Marinóban,
felel, a gyártott betonért beton a
pillérköpenyezés Budapesten, Galga
gyártó felel.
híd Galgamácsán, Rába híd Sárváron.
Miklós Csaba (Mapei Kft.) az épíBerettyán Tamás (Mapei Kft.) a
tĘipar betonos területén alkalmazható
cég szerkezetépítési segédanyagait mutermékekrĘl (adalékszerek, kipároltatta be, melyek a következĘk: zsalugásgátlók, zsaluleválasztók, betonleválasztók, utókezelĘszerek, betonojavító anyagok, SCC kötĘanyagok,
zási
hibajavítók,
injektálószerek,
diszperziók, védĘbevonatok, injektálószigetelések (1. ábra), védĘbevonatok,
anyagok), valamint a Dynamon
szénszálas erĘsítĘ anyagok, a szerkezet
1. ábra Az Idrostop
rendszerrĘl tartott elĘadást.
toldására szolgáló anyagok.
duzzadószalag viselkedése
A Dynamon rendszerhez 18 külön(KE)
víz hatására
bözĘ termék tartozik, melyek tervezett
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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 x Tel./fax: 261-5430
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Megalakult a Fõvárosi Közmunkák Tanácsa újbóli
felállításának Elõkészítõ Munkabizottsága
A magyar építésügyben együttmûködõ építész, mérnöki és vállalkozói szervezetek felhívása
nyomán – a kormány és a négy parlamenti párt
közremûködésével – munkabizottság alakult a
hajdani, európai példát mutató, Budapest
alapjait lerakó Fõvárosi Közmunkák Tanácsa
korszerû újraélesztése céljából.
Az együttmûködés mottójaként szakmai, társadalmi és politikai egyetértés született abban, hogy
Budapest fejlesztésére egy olyan intézményt kell
létrehozni, amelyik
x független a politika választási ciklusaitól, mert
egyeztetett és hosszútávon érvényes koncepció
alapján dolgozik,
x független az aktuális közigazgatási határoktól,
mert döntései során a közérdeket képviseli,
x a nemzeti értékõrzés és értékteremtés, valamint
a közérdek képviselõje és letéteményese, mert
paritáselv alapján egyesíti a társadalom eltérõ
érdekû csoportjait, az önkormányzati és az
államhatalmi döntési jogköröket.
A közremûködõk szándékai szerint a törvénytervezet a parlament õszi ülésszakán kerül majd a
döntéshozók elé.
(Forrás: ÉÉSZT)

SPECIÁL TERV ÉpítĘmérnöki Kft.
MINĝSÉG
MEGBÍZHATÓSÁG
MUNKABÍRÁS
Tevékenységi körünk:
- hidak, mélyépítési szerkezetek, mĦtárgyak,
- magasépítési szerkezetek,
- utak tervezése
- szaktanácsadás,
- szakvélemények elkészítése

Cím: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
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Beszámoló

Szakmai fórum és gyárlátogatás a Duna-Dráva Cement Kft.-nél
Február végén Vácon gyülekeztek a szakemberek,
hogy részt vegyenek a gyárlátogatáson és a tartós
betonról, a hídépítés betonjairól, az elĘírásokról tartott
fórumon.
Dr. Karsainé Lukács Katalin levezetĘ elnök
bevezetĘjében köszöntötte a résztvevĘket, ismertette a
programot, és kérte a kollégákat, hogy minél többen
szóljanak hozzá a vitaindító elĘadásokhoz.
Bán Lajos hídépítési igazgató helyettes, fĘtechnológus (MAHÍD 2000 Rt.) elĘadásában hangsúlyozta,
hogy céljuk minél jobb minĘségĦ hidak létrehozása,
melyhez meg kell keresni a megfelelĘ megoldásokat.
Fel kellene oldani azt a kettĘsséget, amit a régi és az új
betonszabvány alkalmazása okoz a tenderkiírásokban.
Fogjanak össze a szakemberek, és készítsenek egy
egységes, betonra vonatkozó irányelvet a hídépítés
területére, felhasználva a kutatási eredményeket, a
hazai és külföldi tapasztalatokat.
Sas László laborvezetĘ (DDC Kft.) ismertette a
cementgyártás folyamatait, alapanyagait, külön kiemelve a minĘségellenĘrzési, minĘségjavítási pontokat. A gyártás folyamatában több helyen is automata
ellenĘrzĘ rendszer mĦködik, nem megfelelĘ eredmény
esetén a számítógép automatikusan korrigál, és a személyzet módosít a paramétereken.
Kovács József alkalmazástechnikai koordinátor
(DDC Kft.) a granulált kohósalakról, a kohósalakos
cementrĘl adott elĘ. Ezek a cementfajták a portlandcementklinkeren, kötésszabályozó anyagon kívül szigorúan ellenĘrzött, megfelelĘen aktivált, hidraulikus
tulajdonságú granulált kohósalakot tartalmaznak:
x CEM II/A-S 42,5 N (19 % kohósalak tartalom),
x CEM II/B-S 32,5 R (26 %), x CEM III/A 32,5 N
(40 %), x CEM III/B 32,5 N-S (66 %).
JellemzĘ tulajdonságaik: x alacsony áteresztĘképesség (permeabilitás), x magas ellenállóság kémiai
agresszivitással szemben, x alacsony hidratációs hĘ,
x mérsékelt ütemĦ szilárdulás, jelentĘs utószilárdulás,
x jó bedolgozhatóság, x csökkentett kivirágzási hajlam,
x világos színárnyalat, könnyĦ színezhetĘség.
Ezután ismertette a kohósalakcementtel készülĘ
beton tulajdonságait, majd referenciákat (1. ábra) mutatott be.

1. ábra Vízzáró alaplemez készítése Kecskeméten
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Migály Béla laboratóriumvezetĘ (Holcim Beton
Rt.) elĘadásában az adalékanyag finomrész tartalmának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ha kevés a
finomrész a betonban, akkor x nem megfelelĘ a bedolgozhatóság, tömöríthetĘség, x nagyobb a szétosztályozódási hajlam, x nem megfelelĘ a szivattyúzhatóság,
x gyenge a vízmegtartóképesség, x fokozódik a kivérzési hajlam, x nem megfelelĘ a felület (pórusos,
darázsfészkes), x magasabb a porozitás, gyengébb a
vízállóság, gyengébb a faggyal szembeni ellenállás,
vagyis nem megfelelĘ a tartósság! A finomrész
tartalmat pótolni lehet szilikaporral, Ęrölt pernyével,
Ęrölt kohósalakkal, mészkĘliszttel, cementtel.
Laboratóriumban vizsgálták különféle mosott osztályozott homokok szemszerkezetét, a mosással
eltávolított agyag-iszap tartalmat, melynek alapján
megállapítható, hogy a mosás során sok hasznos anyag
is eltávolításra kerül az adalékanyagból.
PethĘ Csaba értékesítési vezetĘ (MC-Bauchemie
Kft.) a betonadalékszerekkel kapcsolatos tudnivalókról
adott tájékoztatást.
Nagyon fontosnak tartja, hogy már van európai
harmonizált szabványa az adalékszereknek, az MSZ
EN 934-2, MSZ EN 934-6. Bemutatta a CE jelölés
tartalmát, úgymint a tanúsítvány száma, a szabvány
száma, a gyártó üzem megnevezése, a forgalmazó
megnevezése, a vegyszer típusa, tulajdonságai stb.
Ismertette az új generációs, PCE bázisú folyósítószerek hatásait, alkalmazási területeit, melyet laborvizsgálatokkal támasztottak alá (cement, homok
folyósítószer vizsgálatok). A jobb eredmény elérése
érdekében ajánlatos vizsgálatokat végezni a betonüzemben és az építési helyszínen is.
Zsigovics István elĘadásában ellentmondásokra
mutatott rá az útépítési szabványokban, valamint
kritikus pontokra, melyek az elĘírások, tender kiírások
és a gyakorlat között húzódnak. Ilyen például a beton
konzisztenciája. A kiírás KK, kissé képlékeny konzisztenciát tartalmaz, azonban a gyakorlatban a
bedolgozhatóság miatt az igény a K, képlékeny konzisztencia.
Részt vett Essenben egy konferencián, aminek a
témája a nagy teljesítĘképességĦ betonok tartóssága,
fagyállósága volt. Megállapították a kutatások alapján,
hogy a másodlagos cementkötésĦ anyagok használata
elfogadható, a légbuborékképzĘ adalékszerek használata szükséges. Feladatunk tehát az – mondta –, hogy
kialakítsuk a megfelelĘ összetételĦ nagy teljesítĘképességĦ betont, annak helyszíni bedolgozási technológiáját, valamint szabályozási hátterét.
A hozzászólások fĘ témája a v/c tényezĘ, a
kiegészítĘ anyagok használata, a kapilláris porozitás, a
betonrecepturák kísérleti kipróbálása volt.
(KE)
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Felületvédelem

Homlokzatok megelĘzĘ védelme

1. ábra Régi felületek

zák, hogy a környezetbĘl
– városi, ipari légkör – a
szennyezĘanyagok
a
védett felületbe diffundálhassanak, és ott kifejthessék károsító romboló hatásukat, vagy
átáztassák a szerkezetet.
Sokakban felmerül a
kérdés, hogy mit tesznek
ezek az anyagok az
alapfelülettel, hogy fogják azok tónusait, vagy hibáit
kiemelni, hogyan változtatják meg a felületkezelt
homlokzati építĘanyagok fizikai tulajdonságait.
Lényegében semmit nem tesznek, és nem is
változtatnak rajta. A teljesen átlátszó, egykomponensĦ, oldószermentes (vízzel hígítható) sziloxán
alapú impregnálás a környezetre káros anyagokat
nem tartalmaz, tulajdonsága folytán nagyon erĘs
beszívódási erĘvel rendelkezik és a felületet víztaszítóvá teszi, így a szennyezĘanyagok nagy része
nem kerülhet sem a felületre, sem a felületbe. Ilyen
termék a Sikagard-703 W is (4. ábra).
Megvédi a felületet a csapóesĘ okozta átnedvesedésektĘl, mely táptalajt ad az épületszerkezet
biológiai kártevĘinek (gombáknak, penésznek és
mohának), meggátolja az egyéb agresszív szenynyezĘanyagoknak (pl. klorid) a szerkezetbe vagy a
burkolatba való bekerülését és nagyon fontos, hogy
nem befolyásolja a szerkezet porozitását, lélegzĘ
képességét. Az alapfelületek esztétikáját nem
befolyásolja, a felületek színét nem módosítja és

Építményeink homlokzati felületeinek védelmére
egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy fektessünk.
Nemcsak a rongálások, vandál beavatkozások járulnak hozzá az épülethomlokzatok folyamatos és lassú
tönkremeneteléhez, megjelenésének leromlásához,
nem csak a graffitik húzzák el a homlokzatokat az
esztétika legszélsĘ peremére, hanem a különbözĘ
szennyezĘanyag és piszok is, amit a szél és az esĘ
szállít a felületekre, illetve mos be azokba, sokszor
gyengítve ezzel a szerkezetek, építĘanyagok struktúráját (1. ábra). Nagyon hosszan szólhatnánk továbbá
a kioldódott, lerakódott sóknak burkolatokon, szerkezeteken végzett romboló munkájáról, vagy az elĘzĘekkel összefüggésben lévĘ szigeteletlen falszerkezetekben feljebb és feljebb törekvĘ, sokszor
agresszív hatású talajnedvesség, talajvíz romboló
munkájáról.
Minden kérdést, problémát nem lehet egy
csapásra orvosolni, egy csapásra megoldani, de lehet
csökkenteni a tüneteket, a folyamatokat mérsékelni
lehet, adott esetben meg is lehet állítani, és könynyedén ki lehet
zárni egy-két
olyan komoly
tényezĘt, mint
a szennyezĘ anyagok beszívódása a felületbe.
Erre a feladatra alkalmasak az egyszerĦ
hidrofób
víz- és szenynyezĘanyagtaszító impregnálások (2., 3.
ábra), melyek
megakadályoz- 2. ábra Víztaszító anyaggal kezelt betonfelület

3. ábra Egy kacsa vízlepergetĘ tollazata
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5. ábra Épületek homlokzati képei
4. ábra Sika impregnálószer

alkalmazható a legkülönfélébb
alapfelületeken, mint pl. betonon, habarcson, téglán, kövön és
palán is, sĘt átfesthetĘ különbözĘ bevonatokkal.
A festĘhengerrel vagy szórással felhordható termék használata igen egyszerĦ, és jó
néhány év tartós védelmet ígér
az épületek homlokzati burkolatának, a kültéri szerkezeteknek, szobroknak, mĦtárgyaknak
(5., 6. ábra).
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6. ábra Különféle víztaszító felületek

A megfelelĘ termékek kiválasztásában a Sika Hungária Kft.
szakemberei lesznek az Önök segítségére.
Sika Hungária Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

