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FERDETENGELYŰ TURBÓKEVERŐ
… és az öntömörödő beton



.

Összetevők:

Cement

Víz

Adalékanyagok

Adalékszerek

Kiegészítők

A BETONTÓL AZ ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONIG

Fajtái:

Normál beton

Különleges beton

Összetétel szerint

Megjelenés szerint

Tulajdonságuk szerint

Bedolgozási technológia szerint
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.

A keverés módja:

◦ Kézi
◦ Ejtődobos (ilyen a mixer is!)
◦ Kényszerkeverő
◦ Turbókeverő (aktivátoros)             öntömörödő beton

(OKAMURA 1981) 

argomex.hu                                                                                                                   stylecrete.hu 3

FERDETENGELYŰ TURBÓKEVERŐ
… és az öntömörödő beton



.

Miért kell az öntömörödő beton?

- A bonyolult formák előállíthatósága 

- A sűrű vasalású szerkezetek betonozhatósága

- Finom rajzolatú betonfelületek előállíthatósága

- Nincs szükség vibrálásra, préselésre, mégis megfelelő

tömörségű a beton
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Egyre nagyobb az

építészek igénye erre 



.

Az öntömörödő beton szükségképpen sok 
finomrészt tartalmaz, a terülése magas (>630 mm),

a konzisztenciája, mozgása mézszerű, hidraulikus 
jellegű, önmagát légteleníti ki.
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.MIÉRT KELL A TURBÓKEVERŐ?  

A vékony, karcsú szerkezeti és homlokzatburkolati elemek 

egyre magasabb szilárdságú betont igényelnek.

A magasabb szilárdsághoz több cement szükséges.

Előny:

- elmarad a többlet cementfelhasználás   /gazdaságosság és ökolábnyom/

- elmarad a többlet cement okozta nemkívánatos jelenség /kötéshő fejlődés, zsugorodás/
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BIZTOS?

A többlet cementadagolást pótolni lehet a turbókeverő által nyújtott lehetőséggel.

(Dr. Magyari Béla szabadalma)



.A turbókeverő működési elve:

- 2 ütemű keverési ciklus
- aktivátor alkalmazása és forgási sebessége
- a cement utóőrlése nedves környezetben
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A régi keverő
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Az új ferdetengelyű

turbókeverő

magában
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Az új keverő

működés közben
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Az új keverő

ürítése
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8 cm vastag

vasalt falpanel 

öntése
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mintázatos
falpanel 

öntése
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bordás színes
falpanel 

öntése

argomex.hu                                                                                                                   stylecrete.hu 14

FERDETENGELYŰ TURBÓKEVERŐ
… és az öntömörödő beton



.

argomex.hu                                                                                                                   stylecrete.hu 15

FERDETENGELYŰ TURBÓKEVERŐ
… és az öntömörödő beton

A panelek elhelyezkedése
az állomáson



.
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A panelek gyártási terve



.
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A sikeres vizsgálatról 
megjelent szakcikk



.
1. kép

Miskolci villamosvonal esőbeállóján

grafikus betonpanel
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2. kép

M4 Bikásparki megállónál

grafikus betonpanel
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3. kép

Családiház étkezőjének

pórusos felületű

betonpanel burkolata
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4. kép

Balatonfüredi szökőkút

íves és profillírozott

betonpanel burkolata
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5. kép

Ciszterci gimnázium

tornacsarnokának pórusos

felületű betonpanel burkolata
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6. kép

Különleges alakú falpanelek

az M3 egyik peronján
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7. kép

Bonyolult összemetsződésű

elemekből betonpad

az M3 egyik peronján
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8. kép

MÁV állomáson esőbeálló

fehérbeton szerkezeti 

elemekből
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9. kép

Összetett formájú 

betonelemekből épült 

esőbeálló 

egy MÁV állomáson

.
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10. kép

Elektromos védőcsövek belegyártása

egy bonyolult elembe
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11. kép

Íves formában kialakított

hasíték, amelyhez

villanyvezeték csövek vezetnek
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12. kép

A villanyvezetékek a harangok

működéséhez kellenek  
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


