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A KÖVETKEZŐ 3 ÓRA



KOMPOZIT (SZÁLERŐSÍTÉSŰ) 

SZERKEZETEK:

A polimer szálakból és betonból felépülő 

anyagot kompozit anyagként vizsgálhatjuk.

A felépülő szerkezet alapvetően 

két részre bontható:

- a befoglaló anyagra (mátrixra azaz a BETONRA)

- beépülő második fázisra 

- (erősítő vagy társító anyagra azaz „SZÁLAKRA”)  



KOMPOZITOK A MINDENNAPOKBÓL…

Forrás: Kompozit (társított) anyagok feldolgozása

https://images.app.goo.gl/
CBZ7NoaWHtPaR4io8

https://images.app.goo.gl/


ÉLŐ KOMPOZITOK



SZÁLAK CSOPORTOSÍTÁSA

Forrás: MIKRO ÉS MAKRO SZINTETIKUS SZÁLAKKAL

KÉSZÍTETT BETON PRÓBATESTEK VIZSGÁLATA

JUHÁSZ KÁROLY PÉTER



ACÉLSZÁL

ÉS

ÜVEGSZÁL



• A szálerősítéses beton a kezdetektől
Kezdeti szálerősítés, természetes,

de se padlónak se támfalnak nem alkalmas…

Acélszál:

Nagy teherbírás



ACÉLSZÁLAK

Csoportosításuk:

Alakjuk és kialakításuk

Szerint.

(10?) 20 ÷ 30 (50?) kg / m3 száladagolás



PROBLÉMA



MIKROSZÁL

A következő változásokat eredményezi a mechanikai tulajdonságok területén:

magasabb koraiszilárdsági értékek (nyomó-hajlító-húzó-, hasító-húzó szilárdság)

lényegesen javul a nyers beton állékonysága, roskadással szembeni érzékenysége

a szerkezet teljes térfogatában egyenletesen oszlik el,

csökken a szerkezet repedés-érzékenysége

„rostmentes" felületet ad,

víz alatti betonozáskor, lőtt-beton készítéskor 

csökkenti az anyag-veszteséget



ACÉLSZÁLAK -

MŰANYAGSZÁLAK

Mono szálak:
Egyszerű stuktúra
jellemzi a mono szálakat.



FIBRILÁLT ÉS MAKRO SZÁLAK

• Makro (mono vagy 

bikomponensű)

• A fibrilált szál = 

High Grade

Concrix

Diamond



Fibrofor High Grade

Technikai adatok:

• Material: Polyolefine

• Meshed fibers

• Bulk density: 0,91 kN/m3 

• E-Modulus approx. 

4‘900 N/mm2

• Tensile strength approx. 

400 N/mm2

• Adagolás: 1 kg szál 1 m3

betonba

• Szálhossz: 19 + 38 mm 



Makroszál – Bi komponens szál

Core / Shell   Structured  Surface PowerPak

Brugg Contec AG  Aachstr. 11  CH-8590 Romanshorn

Concrix was developed in cooperation 

with the scientific institute

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Bikomponens.png&filetimestamp=20080627131716&
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Bikomponens.png&filetimestamp=20080627131716&


• Material: Polyolefine

• Monofil fiber

• Form: structured fiber in bundles

• E-modulus > 11 GPa

• Tensile strength ca. 625 N/mm2

• Softening point ca. 150°C

• Fibers lengths 50 mm

• Diameter 500 μm

Concrix

Technikai információi



SZÁLAK KAPCSOLATA A BETON MÁTRIXBAN



Forrás: http://www.betonopus.hu/szakmernoki/172-szalerositesu-beton.pdf

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/172-szalerositesu-beton.pdf


SZÁLAK HATÁSA
• nő a beton szívóssága (energia elnyelő képessége); 

• nő a beton fáradási szilárdsága; 

• nő a beton ütőmunkabírása; 

• nő a beton repedésáthidaló képessége

• Húzó hajlító szilárdsága vasalatlanul is

számolható.

Független: NYOMÓ- ÉS, HÚZÓSZILÁRDSÁG

RUGALMASSÁGI MODULUS!

Rossz bedolgozás esetén: 

• csökkenhet a beton rugalmassági modulusa; 

• csökkenhet a beton szilárdsága.



SZÁLERŐSÍTÉSES BETONGERENDA 

SZABVÁNYOS VIZSGÁLATA



TÖRÉS



TÖRÉS 2.0



EREDMÉNYEK



CMOD



VISELKEDÉSE

• Ha a kompozitban lévő szálak átmérőjét minimalizáljuk, akkor a 

hibahelyek előfordulásnak esélye, ezáltal a kompozit 

tönkremenetelének esélye is lecsökken. 

• Az erősítő hatás tehát annál nagyobb, minél kisebb a 

szálátmérő (mérethatás). 



SZÁMÍTÁS - SZABVÁNYOK
• MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

• MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az 

épületek hasznos terhei 

• MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher 

• MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélteher 

• MSZ EN 1991-1-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: A hidak forgalmi terhei 

• MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó 

szabályok 

• MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 

• e-Út 07.01 12 Erőtani számítás – Közúti hidak tervezése (KHT) 2. 

• E-Út 06 02 Geotechnikai tervezés

• FIBROFOR HIGH GRADE Kézikönyv 

• Betonpadlók gyártó- és raktárcsarnokokban szerzők: Lohmeyer - Eberling 2008. 

• ÖVBB Faserbeton Richtlinie (Szálerősítésű beton irányelv) 2008. július 

• Szálra vonatkozó szabvány: EN 14889-2, CE - tanúsítvány 

• Alkalmazott szabványok: EN 1990 D melléklet* / EN 1991-1-1* / EN 1991-2* / 

• EN 1992-1-1*/ EN 206-1 és MSZ 4798-1:2004 

• *nemzeti melléklettel 

• Vizsgálati tanúsítványok: EMPA - Dübendorf /CH 

• LPM - Beinwill/CH 

• ISB - Vahrn/IT 

• Nievelt - Stockerau/A 

• University Wuppertal/D E és Lohmeyer könyv



Magyar szabvány folyamatban

Külföldi irányelvek

ÖVBB Faserbeton
Richtlinie

(Szálerősítésű beton 
irányelv) 2008. július

TR34

ACI 544 

Kivitelezési 
irányelvek

Betonpadlók gyártó-
és 

raktárcsarnokokban: 
Lohmeyer - Eberling

2008



A TERVEZÉS ALAPJA

• A szerkezettervezéshez szükséges 

ismerni a terhekből és a hatásokból 

erdő igénybevételeket, hogy a 

követelményekkel összevetve 

lehessen a legmegfelelőbb

szerkezetet megválasztani a 

teljesítmény függvényében. 

• A padlók, járófelületek az ipar, 

kereskedelem, közlekedés, stb. területén 

az épületek leginkább igénybevett részei, 

ezért kiemelkedően fontos a megfelelő 

műszaki és esztétikai igényeket egyaránt 

kielégítő padlótípus kiválasztása, 

megtervezése.



(IPARI) PADLÓ SZERKEZETE



ALTALAJ ÉS ÁGYAZAT





FÖLDMŰ

Forrás: BME e-Út 2-1.222:

UTAK ÉS AUTÓPÁLYÁK LÉTESÍTÉSÉNEK 

ÁLTALÁNOS GEOTECHNIKAI SZABÁLYAI



AMIRŐL MÁR NEM IS ÉRDEMES BESZÉLNI



PROKTOR SŰRŰSÉG



HAGYOMÁNYOS GYORSABB 

TÖMÖRSÉGMÉRÉS

Gyors, egyszerű

Radioaktív, 

bonyolult kiértékelés



TÁRCSÁS MÉRÉS



E1 ÉS E2 MODULUS 

MEGHATÁROZÁSA

TÁRCSÁS MÉRÉSSEL



EJTŐSÚLYOS MÉRÉS



TÖMÖRSÉGI KÉRDÉSEK



Forrás: BME Geotechnikai tanszék







ÁGYAZÁSI TÉNYEZŐ -

SÜLLYEDÉS
Jól  érzékelhető,  hogy  az  ágyazási  
tényező  nem 

talajfizikai  állandó,  hanem  a  
talajfizikai  paraméterektől,  a  felszín 

besüllyedésétől,  terhelő  erőtől  és  
vizsgált  lemez  paramétereitől  függő 

tényező.  Az  alábbiakban  a  
teljesség  igénye  nélkül  bemutatok 

többkomponensű képleteket az 
ágyazási tényező közelítő 
számítására és 

lévén, hogy ipari padlólemez 
témakörről van szó, kifejezetten a 
négyszög 

alaprajzú  szerkezetre  – kiemelten  
lemezre  - vonatkozó  képleteket.



ÁGYAZÁSI TÉNYEZŐK



ÁGYAZÁSI TÉNYEZŐ



GYAKORLATBAN LEGINKÁBB 

BEVÁLT SZÁMÍTÁS



LEMEZ ALATTI FESZÜLTSÉG



SÜLLYEDÉS ÉS 

ROSKADÁS

Azonnali

Elsődleges

Másodlagos











IPARI PADLÓ

TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK:

- GEOMETRIAI ADATOK 

ÉPÍTÉSZ, TARTÓSZERKEZETI TERVEK 

PL.: ALAPOZÁSI TERV

- TEHER ADATOK 

(FUNKCIÓ ,SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK) 

- ÁGYAZATRA VONATKOZÓ ADATOK

(ÁGYAZAT TÍPUSA, TÖMÖRSÉG, MEREVSÉG) 

- BETONMINŐSÉG (SZILÁRDSÁGI OSZTÁLY, KITÉTI OSZTÁLY, ZSUGORODÁS)

- SZERKEZETI KIALAKÍTÁS (NAGY TÁBLA VAGY VÁGOTT FUGA, SZERKEZETI 

VASTAGSÁG)

MÉRETEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK: 

- TERHELÉSI KÖVETELMÉNY (FUNKCIÓ SZERINTI ELVÁRÁSOK,

TERHELÉSI SPECIFIKÁCIÓK)



GEOMMETRIA



TERHEK ÉS HATÁSOK



MÉRETEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK: 

TEHER ADATOK 

Megoszló 
teher

Pontszerű 
teher

Hőteher

Jármű teher



TERHEK

















SZÁMÍTÁSA

Δ t ~ 0,08 K/mm 

(felmelegedés)

Δ t ~ 0,04 K/mm 

(lehűlés)







igénybevételek határteherbírás



CSOMÓPONTOK





2 RÉTEG PE FÓLIA

Csúsztató réteg

Súrlódás csökkentése

Védő réteg kettős 

funkcióval

1.: Talajpárát megfékezi

2.: Az ágyazat nem von el 

nedvességet a frissbeton 

szerkezetből



FÓLIA GYŰRŐDÉSMENTESSÉGE



BETONMINŐSÉG

C25/30

• fck 25 MPa

• fck,cube 30 Mpa

• fctm 2,6 Mpa

• Ecm 31 000 
MPa

C30/37

• fck 30 MPa

• fck,cube 37 Mpa

• fctm 2,9 Mpa

• Ecm 33 000 
MPa

C35/45

• fck 35 MPa

• fck,cube 45 Mpa

• fctm 3,2 Mpa

• Ecm 34 000 
MPa

(X0), 
(XC1),XC2

XC3, XC4, 
XD1, XD2, 
XF3, XA1, 

XA2

XD3, XS2, 
XA3



A BETON FEJLŐDÉSE



ZÖLD ÉS FIATAL BETON

A beton korai repedés 

érzékenysége a fiatal beton 

szilárdulási (érési) 

tulajdonságaitól függ:

- Cement fajtája és 

mennyisége

- v/c

- A kiegészítő anyag és 

adalékszer(ek) hatása

- Tömörítés

- Utókezelés módja és 

időtartama

- Hidratációs (belső) 

hőmérséklete

- Környezet (külső) 

hőmérséklete

- Beton kora





HÉZAGTÁVOLSÁGOK

• Követi a csarnok 
raszter méretét (vágott 
fuga esetén 4 / 6 / 7,5 
m)

• Nagytáblás esetben a 
raszterek egész számú 
szorzata

• Alapvetően 
négyszögletes lemezt 
kell tervezni, vagyis A/B 
~ 1,0, de minden 
esetben A / B ≤ 1,5



HÉZAGTÁVOLSÁG 

MEGVÁLASZTÁSA
• Padlólemez vastagsága

• Csúszási lehetőség az alsó 
tartószerkezeten

• Hosszú távon tartó terhelések

• Megszilárdulási feltételek (zárt 
vagy nyitott csarnok, vagy 
szabadtéri lemez)

• Hőmérsékleti adottságok (pl. 
közvetlen napsütés)

• Vasalás vagy száladagolás 
mennyisége

• Megengedett 
repedésszélességgel szemben 
a használatból adódóan 
támasztott feltételek



VÁGOTT FUGÁS ÉS FUGAMENTES LEMEZ

MI A HATÁR?

• L≤34÷41h, ha négyszögletes, de A/B<1,25

• L≤30÷37h, ha négyszögletes, de A/B<1,50

• L=34×20cm = 680cm

• L=30×20cm = 600cm

• Speciális esetben ez 820, ill. 740cm is 
lehet.





SZABAD MOZGÁS 

HŐMÉRSÉKLET HATÁSA A 

DILATÁCIÓ MÉRETÉRE
• Δ l ~ α × ΔT×I ~ 1mm / 10m

• 3mm/30mm (Ha a ΔT 10K)





• Normál (standard, hagyományos) ipari padló 
FUGAVÁGÁSSAL: (forrás: ipari padló egypercesek)

• 1. A zsugorodás okozta repedés-kialakulást fugavágással 
lehet szabályozni (fugatávolsággal és fugamélységgel), azaz 
tervezni lehet a repedéshelyeket. Így alakul ki a fugaraszter, 
mely tulajdonképpen tervezett repedésvonalakból áll.

• 2. Szálerősítéses ipari padlóknál pl. 20 cm vastagság 
esetén ipari padló esetén 6(7)m-es vágási raszterre van 
szükség, ahol a fugamélység min. 6-7 cm (a lemez 
vastagságának ~1/3-1/4).

• 3. A fugaszélesség általában 3,2-4 mm a fugavágáskor, 
mely szélesség a zsugorodási folyamat során megnőhet 5-6 
mm-re is.



• 4. A fugaszélek az ipari padló 

legérzékenyebb részei, a targoncaforgalom és 

egyéb használati terhelés okozta károk miatt 

állandó karbantartásra szorulnak, illetve a 

fugaszél-letöredezések miatt gyakori és drága 

javítás szükséges.

• 5. A fugák szakszerű, gondos és 

rendszeres karbantartást igényelnek ahhoz, 

hogy az ipari padló hosszú távon 

rendeltetésszerűen használható lehessen.



• 6. A fugázó anyagokkal szemben a követelmény egyfelől az, hogy teherbíró 

legyen (tartósan álljon ellen a nagy intenzitású dinamikus terhelésnek), másfelől 

képes legyen tágulni, megnyúlni és a fugaoldalhoz tapadni, követni a 20-40%-os 

fugatágulást. Ezt a két követelményt csak nagyon kevés anyag és technológia képes 

egyszerre, tartósan kielégíteni. Hosszú távon magas a karbantartási költség és 

nincs tökéletes megoldás.

• 7. A vágott fugás ipari padlók teherbírása a fugák mentén lényegesen 

kisebb, mint a raszterek közepén, mert a keresztmetszet ezeken a helyeken 

gyengített. A fugáknál a két tábla közti teherátadás igen csekély mértékű, a 

targoncák pedig éppen ezeken a helyeken adják át a legnagyobb ütőterhelést. Ezen 

intenzív dinamikus hatások vezetnek a fugaszélek letöredezéséhez és a 

táblabillegésekhez.



• 8. A táblabillegések nyomán az ágyazat éppen a kritikus 

fugavonal alatt kiverődik, kiüregesedik, így még nagyobb mértékű 

lesz a billegés, mely további károkhoz, az él letöredezésen kívül 

még repedésekhez, táblatörésekhez is vezet.

• 9. Ezt a hatást még erősíti a száradási zsugorodásból adódó 

lemezszél-felhajlás jelensége, a tálasodás is („pörcösödés”) is.





10. Az pari padló teherbírása a fugáknál jóval kisebb, 

mint a lemezmezők középső területén, 

a tervezéskor erre a gyengébb teherbírásra kell 

méretezni (hacsak nem vasaljuk meg a betonlemezt 

a fugák alatt, ami viszont óriási többletköltséggel járna), 

ami nem költséghatékony, a padló teherbírása pedig 

nem egyenletes.



VÁGOTT FUGÁS ÉS 

FUGAMENTES LEMEZ

MI A HATÁR?

• L≤34÷41h, ha négyszögletes, de A/B<1,25

• L≤30÷37h, ha négyszögletes, de A/B<1,50

• L=34×20cm = 680cm

• L=30×20cm = 600cm

• Speciális esetben ez 820, ill. 740cm is 
lehet.





1. A fugamentes ipari padló azt jelenti, hogy vágott fugák nem készülnek, 

csak dilatációs és munkahézagok kerülnek kialakításra.

2. Ebben az esetben nagyobb zsugorodási táblák alakulnak ki, 

a 6-7 m-es fugaraszter helyett akár 30 m-es munkahézag-távolságokat 

is lehet alkalmazni.

3. A fugavágás elmaradása miatt a zsugorodási alakváltozás 

nagyobb fugamegnyílást okoz a munkahézagoknál, 

mint a vágott fugás ipari padlók esetében, ezért acél él védelemmel ellátott,

teherátadó acélprofilokat kell beépíteni.

4. A munkahézag képzését előre gyártott és előre elhelyezett, 

teherbíró acélprofilokkal kell tehát megoldani, melyek nagy teherbírásúak, 

ellenállnak a targoncaforgalomnak (nincs él letöredezés), 

és megfelelő teherátadást biztosítanak nagyobb fugamegnyílás esetén is.

FUGAMENTES (JOINTLESS) IPARI PADLÓ 

VÁGOTT FUGÁK NÉLKÜL:



• 5. A munkahézagprofilok tartósak, 
nem kell kifugázni a réseket, így 
elmarad a későbbiekben is a 
fugakarbantartás, a fugakitöltő 
anyagok cseréje is.

• 6. A nagyobb területű mezőkben a 
gátolt alakváltozásból származóan, 
természetesen nagyobb zsugorodási 
feszültségek keletkeznek, melyeket a 
többlet-betonerősítéssel kell felvenni, 
a szálerősítés mellett szükség lehet 
vasalásra is.

• 7.  A fugamentes ipari padló 
teherbírása nagyobb, mint a vágott 
fugásé és egyenletes a teherbírás a 
teljes területen, mert nincsenek 
fugaszélek.

• 8. A munkahézagok környéke 
ugyanúgy terhelhető, mint a 
lemezmező közepe a teherátadó 
profiloknak köszönhetően.



NÉHÁNY ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁS A 

ZSUGORODÁSRÓL:

• 1. A beton saját természetes tulajdonsága, hogy a kötési 
és a szilárdulási fázisban a cementkő hidratációjával együtt 
jár a zsugorodási folyamat.

• 2. A zsugorodás alapjelenség, kiküszöbölni nem lehet, de 
szabályozni mind a tervezés, mind a betontechnológiai 
utasítás kidolgozása, mind a kivitelezés és az utókezelés 
során különlegesen fontos, erre mindenképpen tekintettel 
kell lenni.

• 3. A zsugorodási folyamat alatt álló beton megreped, ha 
az alakváltozás gátolt és az ebből adódó feszültség-
növekedés túllépi a beton húzószilárdságát.

• 4. A jó terv és betontechnológia, valamint a szakszerű 
kivitelezés minimalizálja a zsugorodás káros hatásait, de nem 
küszöböli ki teljes mértékben. 

(http://iparipadlo.blogspot.hu)



ZSUGORODÁSI REPEDÉSEK

• Forrás:http://www.betonopus.hu/n

otesz/kutyanyelv/zsugorodas.pdf



30×30 m-es lemez 15×15 m-es lemez

4,8cm2 2,9cm2





Feltételek:

Jó teherbíró képességű 
altalaj E2>90MPa

Jó csúszási képességű 
sima alap

Hézagok speciális 
megerősítése, vagy 
kialakítása

Építés speciális eszközei

Vasalásmentesség.



MIÉRT FUGAMENTES?



DILATÁCIÓS PROFILOK ELŐNYE
• Előnye:

– Megtámasztja a betonlemezt a terítéskor és 

határozott élt biztosít a megfelelő felület 

elkészítéséhez.

– Hosszú távú él védelmet biztosít a dilatáció 

szélének a mechanikai behatásokkal 

szemben. 



DILATÁCIÓS PROFIL MŰKÖDÉSE



– Megoldja a dilatációra ható teherelosztást és minimalizálja a 

betontáblák közötti szintkülönbségek kialakulását, vagyis gátolja 

a függőleges elmozdulásokat.

– Ezeket a  nagyon egyszerű elvárásokat a szabadon álló 

betonszél nem tudja kielégíteni



PROFILOK

Kereszt profil Sarok profil

T profil ARMOURFIX szintbeállító



HAGYOMÁNYOS „SINUS” 

PROFIL



GAMMAJOINT ROFIL

• A GammaJoint a mai kor ipari padló

igényeinek megfelelően kifejlesztett

bennmaradó, teherátadásra tervezett zsaluzat.

• A GammaJoint műszaki paraméterei kielégítik

a TR34 3. kiadás előírásait.

• A GammaJoint ellenáll a dilatációkra ható

nagy terhelésnek, ugyanakkor az 5 mm

acéllemezből

kialakított profil védi a betontábla peremét.

Mivel a befalazó idomok egy lemezből

kerülnek kialakításra a fejrésszel,

ezért nincs hegesztés ami elengedhetne a

fellépő zsugorodási erők hatására.

• A GammaJoint keresztirányú inerciája 3

szorosa a hagyományos élképzésű

profilokénál, ami megkönnyíti a helyszíni

beállítást.



GAMMAJOINT PROFIL

A Gammajoint rendszer tüske kialakítása:

Más hasonló rendszereknél a tüskét centrálisan helyezik el a dilatáción

keresztül, mikor a hézag zárva van. Attól a pillanattól, amikor a profil nyílik, a

tüske vízszintes felülete a szabad oldalon lecsökken, ezáltal nem lesz egyenlő a

tüske rögzítése a dilatáció mindkét oldalán. Végső esetben az a veszély áll fent,

hogy nagyobb dilatációs tágulás esetén a szabad oldalon megszűnik a tüske

rögzítése és ezáltal a biztonságos teherátvitel.

Az GammaJoint másképpen működik. Amikor a hézag kinyílik, a

GammaJoint tüskéi úgy helyezkednek el, hogy mindkét oldalon egyenlően

fekszenek fel.

Még a maximális 30 mm-es hézagnyílás esetén is 60 mm-es rögzítéssel

rendelkezünk mindkét oldalon.

Az GammaJoint tüskék magas minőségű S355-ös acélból készülnek.

(355 kN/mm2 hajlítószilárdság)



A GAMMAJOINT PROFIL KIALAKÍTÁSA

1 – hajlított fejlemez S355 N/mm2

2 – látszóél 2 x 5 mm

3 - feszítőhüvely

4 – műanyagcsavar

5 – fix lábrész

6 - állítható lábrész

7 - acéltüske

8 - műanyagpersely



GAMMAJOINT BEÉPÍTÉSE

Hell csarnok, 

Szikszó



A GAMMAJOINT BEÉPÍTÉSE

OBO csarnok, Bugyi



MÉRETPONTOSSÁG
• DIN 18202



DIN 18202



• Lényeges, hogy a szabvány nem a vízszintestől való eltérésről, 

hanem a síkpontosságról ír, ezért nem szabad egyszerűen a 

szintezési leolvasási értékek különbségéből következtetni a 

síkpontosságra. Az ipari padló felületi hullámossága mindig két 

másik ponthoz képest értelmezendő, két lokális magaspont közötti 

képzeletbeli húrtól való legnagyobb függőleges távolságaként. 

• Ezért lényeges a minősítéshez a szabvány által leírt mérési 

módszer betartása.

•

Forrás:http://iparipadlo.blogspot.hu



DIN 15185



A FUGAMENTES PADLÓ KÖLTSÉGEINEK 

ALAKULÁSA A VÁGOTT FUGÁSHOZ KÉPEST:

• 1. A fugamentes ipari padló bekerülési költsége általában 10-15%-kal magasabb 

a fugás ipari padlóhoz képest, ez azonban hamar megtérül a karbantartási költségek 

csökkenése révén. A többletköltség egy magasabb színvonalú, nagyobb teherbírású, 

hatékonyságú és élettartamú ipari padlót biztosít.

• 2. A fugamentes padló készítése a kivitelező részéről nagyobb precizitást, a jól 

kidolgozott technológia szigorú betartását, valamint annak ellenőrzését igényli a 

munkaterület előkészítésétől kezdve egészen az utókezelés végéig. Erre fel kell 

készülniük a padlós cégeknek, de már több padlós cég van itthon, akik ezt a 

technológiát magas színvonalon valósítják meg. A magasabb minőségigényű 

kivitelezés egyfajta szűrő is (mert nem mindenki tud jó minőségű nagytáblás ipari 

padlót építeni), ami segíti a padlós szakma színvonalának emelkedését.

• 3. Természetesen a jobb minőséget meg kell fizetni, de az ár-értékarány, az 

élettartam, a használhatóság, a karbantartási költségek radikális csökkenése, az 

üzemzavarok elmaradása, a beruházói, üzemeltetői oldalon nagy érdeklődésre tart 

számot --- csak nekünk ezt el kell tudnunk jól adni. Bátran ajánlhatjuk, mert olyan 

terméket kínálunk, amivel a vevő valóban elégedett lehet.

• (összehasonlítás forrása: http://iparipadlo.blogspot.hu)



MIRE JÓ A SZÁLERŐSÍTÉS AZ 

IPARI PADLÓN TÚL?

Ágyazat 
javítása

Padlóvastagság 
növelése

Acélháló 
betervezése

Diamond szál 
alkalmazása



SZÁLERŐSÍTÉS A PADLÓ 

FELETT



ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK

• Támfalak

• Folyókák



SZÁLERŐSÍTÉSSEL 
ÉS HAGYOMÁNYOS
MÓDON KÉSZÜLŐ
PÁLYALEMEZ
Képek forrása:
Víznyelő doboz gyártó és Nyírlaszerk Kft.



SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

Számítás modellje



SZERKEZETI KIALAKÍTÁS



SZERKEZETI KIALAKÍTÁS





BIODÓM





BIODOM

MELLVÉDFALAK



RÉGEN ÉS MOST







REPEDÉS OKA?





PUSKÁS FERENC STADION

LELÁTÓELEMEK





KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁS







EREDMÉNY



PAD



SW ELŐFEJ



VÉGEZETÜL, 

MINDENKINEK 

KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMÉT!

SZECSEY MÁRTON

GEOTECHNIKUS

ÉPÍTŐMÉRNÖK

MTM KFT


