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A sz6lbeton technol6gi6r6T tartott
szakmai n pot ^z Avers Fiber I(ft.
m6rcius v6g6n a C3 Atelier kcizpontban Budapesten.
Fiir-Kov6cs Adrienn igytezet6
(Avers Fiber I{ft.) el6adilsilban itttekintette az 1pitSipari sz6lak haszn6latdt, anyagdtak valtozis|t, 11lewe a

Fenyvesi O1iv6r adjunktus
(BME Epit6anyagok 6s M6rnokgeol6ga Tansz6k) ismettette a betonok
kotai zsugorod6si teped6seinek a kialakulils|t, rnegel6z6s6t, valamint egy
laborat6riumi kis6det eredm6nyeit.
Azt t^paszt^ltak, hogy ^z egyuttdolgoz6s jobb a hosszabb szalak €s a

szintetikus szilak fejl6d6s6t a mikroszilakt6l a makrosz6lakrg. I(it6rt a
felhaszn6l6si terilletekre is. I{iemelte,
hogy a cscjkken6 betontermel6s ellen6re a mflanyag szSlak felhaszndllsa az
ut6bbi 6vekben ncivekedett. R6szletek
a beszhmol6t kovet6 cikkben tal6lhat6k.
Madafiisz Regina projektmenedzset (Avers Fiber I(ft.) esettanulm6.nyokon kereszttil mutatta be a szal-

beton kozott, azonban m6g el5nyosebb a folytonos sza)m6ret, y^gy a
rovid 6s hosszri sz6lak kever6se.
Feh6r Attila
igyvezet6
(t\,{MI
Atlasz I{ft.) azt raglalta, hogyan lehet

Dr.

krilonf6le ptofilok segits6g6vel megoldani a padlo d)latirciok6pz6s6t. A
bentmarad6 profil el5nye, hogy v6di
az 6leket, megoldja a djlat6ci6ra hat6
teherelosztdst, kisebb munkaig6nyii.
Az ac6l profilt hosszir6nyba. igy
alal<ttottek ki, hogy ^ t^rgonca kerekei
a maximd-lis h6zagrilgiilskor is 6rintkeznek a fed6lap mindk6t oldal{ryal
Sipos
Lhszl6
fS6pit6svezet6
(VER-BAU Kft.) megosztott^ a fug -

beton szerkezetek mfr,szal<:.
6s sazdas6gi el6nyeit.
P6ld6ul tavaly Gy6rben 10.000 m2
terrjletii
ipan padl6 k6szit6s6n6l
haszn6ltak 1 kg/mz High Gnde szirlat,
mellyel cscjkkentett6k a kivitelez6si
mentes padl6k kivitelez6se sor6.nszerkcilts6geket 32o -kal.
zett tapaszt^l^tilt a halTgatosdggal. A
Szint6n High Grade sz\Iathasznilfugamentes padl6 kevesebb probl6m6t
tak isz6 betonelemek gydrtis6n6,l,
okoz az r.izemeltet6sben,a kivitelez6s
melyek hab-kitolt6sii, tireges beton
sor6.n azonban nagyobb odafigyel6st
miitilrgyak. Alkalmasak kishaj6k fogaigenyel. A kivitelez6s minden fiuis6d6s6ra,pontonsor 6pit6s6re.
ban iigy kell megv6lasztari az alkalmaTov6bbi referenci6k kcizott emlitette ^ V6tosJigetr M6j6gp6lya vasbeton lernez6.t, torony meger5sit6s6t
15ttbetonnal, patakmeder rehabilit6ci6t, villamosp6lya betonlemezlt, a C3
Atelier padl6jit 6s a beton anyagi
l6mpakereteket.
Kis L6szl6 okleveles 6pit5m6rnok
a sz|lbeton szerkezetek m6retez6.s6r6l
Ftin KovAcs lsrvAN :jgyvezetd
adott el6, a fugamentes padl6 eset6t is
Etdekes egybees6snek, egy korvizsgika. Probl6ma, hogy Magyarorszakvilltisnak
vagy'unk tanii napjaszagon nincsen szabvdny erre a terr-iinkban a betonok szaler5sit6s6nek
letre, egy Miiszaki It6nyelv kidolgozilsa van folyamatban. A tervez6s terrilet6n. Hasonlit ez a tortl.nelmi
sor6n kiilonosen gondosan kell elj6rni korszakv6ltozS.sol<hoz. ahol a benne
a statikai vLz felv6tel6n6l, a terhel6si €l6k klrcsznak 6tz1k, kev6ss6 liltjitk 5t a
vanirci6k megadilsfnil.
folyamatokat, az ut6kor pedig forra-
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zott ^fly^gokat, a technolog|t,hogy a
betonlemez zsugorod6si hajlama ^
minim6tsra cscikkenjen.
Flernidi Eleon6ra betontechnol6gus, laborat6riumvezet5 @etonpartnet I(ft.) a V6rosligen Miij6gpitya
szaler6sitett betonlemez6nek betontechnol6giai megold,6sait r6.szletezte.
A 1 mo4-os t6mit5 adallkszer 6.s az
1 kg/mz mfianyag szil adagolilsa a
megfelel6 homogentzirl6s 6rdek6ben a
betoniizemben, kcizvedenril a kever6be tcjrt6nt. A plusz l<teg6.szit6anyagok
vizfelv1tellt viszonylag magas foly6si
t6 sz er adagol6ssal ellen srilyoz t6k.
Kiilai Gydrgy okleveles 6pit5m6rn6k, igazsilgltgyr szak6rt6 arr67 besz6lt, hogyan lehet elkerillni a kivitelezesi hlbhkat Ragaszkodjunk a tervez6si alapjd)emz6k min6l pontosabb
meghatSrozds6hoz, k6szittesstink betontechnol6giai tervet.
Tatai Lajos okleveles 6pit6m&nok, rigywezet6 (Ornamentika I(ft.)
p6ld6kon keresztiil mutatta be, milyen
helyeken alkalmazzdk a szillerSsitl,sii
lStv6nybeton elemeket 6s a textilbetont.
Kozhk J6nos igyvezet6 (Argomex
Ifft.) a 4-es metr6 F6vAm t6ri 6s
Gell6rt t6ri |llom6sitnfl
be6pitett,
sz6ler6 sitett, drzLllo l6w6nybeton panelekr5l adott el6. A tfziil6s6gS vizsgdlatot kivl,loan birtitk, 70 perc atin
csak enyhe lehajl6sokat tapasztaltak.
Yatga P6ter Isw6n 6pit6sz (\?I
Epit6.sz Itft.) a betonnal 1<taIal<tthat6
formdkat r6.szletezte, valamint megvaI6sult 6oitm6nvekr6l vetitett.

dalomnak 6rt6keli a korszakot. A polkner

sz6lak alkaknaz6.sa mLra rr'dr

olyan szintre fejl6dott, hogy a vasbeton uralta sz6mos terii:leten egyen6rt6kij., vagy sok esetben iobb
alternativ tla az ac6lb et6tnek. Tov6bb6
ugyanerre az id5szakn esik az ^
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