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Tárgyleírás: 
A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek az építőiparban és betoniparban 

alkalmazott legkorszerűbb építőanyagokkal.  

 

Oktatás célja 
A hallgatók ismereteket szerezzenek a legkorszerűbb betonozási eljárásokról. Továbbá, hogy 

megismerjék a betonokkal- és betontechnológiával kapcsolatos legújabb eredményeket és 

fejlesztéseket, valamint a betonokkal kapcsolatos követelményeket és szabványokat. 

 

Tantárgy tartalma 
Nanotechnológia építészeti, környezetvédelmi és betontechnológiai alkalmazásai.  

Nanostruktúrájú hatékony hőszigetelő anyagok előállítása, tulajdonságaik és alkalmazási 

területeik. Épületek hőszigetelése hővédő vékonybevonattal. Foto katalitikus módszerrel 

öntisztuló betonfelületek és épülethomlokzatok. Nanostruktúrájú anyagok betontechnológiai 

alkalmazásai. 

Cementek legújabb fajtái, tulajdonságaik, jelöléseik és alkalmazásuk. Az MSZ 4798:2018 

betonszabvány legújabb előírásai. Betonminősítési módszerek és minőségtanúsítások. A 

betonok megfelelőségének ellenőrzése. A betonok kitéti osztályai és követelményrendszerei.  

Vasbeton szerkezetek tartóssága, károsodása és diagnosztikája. Betonvédelem és rehabilitáció 

anyagai és technológiái. Korszerű vegyi adalékszerek fajtái, tulajdonságai és alkalmazásuk.  

 

Program (előadások témái): 

1. Az MSZ 4798 betonszabvány alapján történő betonjelölés és minősítés 

2. Különleges betonok és betontechnológiák. Látszó és látványbetonok. 

3. Korszerű vízszigetelési anyagok és technológiák, vendégelőadó előadása 

4. Nanotechnológia építészeti és környezetvédelmi alkalmazásai 

5. Habbeton tulajdonságai és magas- és mélyépítési alkalmazásai  

6. ORNOMENTIKA látszóbeton technológia. Korszerű hőszigetelő anyagok.  

7. Vasbeton szerkezetek diagnosztikája és rehabilitációja  

Általános követelmények: 

A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel, témazáró dolgozat eredményes megvédése.  

 

Oktatási módszer: 
Szakipari és betonipari termékek tulajdonságait és alkalmazásaikat szemléltető előadások 

tartása. Termékgazda cégek vendég előadásai és termékbemutatói. 

Érdemjegy kialakítása: 

A beadott tanulmány, szóbeli megvédése alapján. 
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