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1.  BEVEZETÉS
A monolit vasbetonépítés egyik legköltségesebb és legmunka-

igényesebb része a sík vasbeton szerkezetek, mint a födémek 

és padlószerkezetek, valamint falak készítése. Ezek építésének 

gyorsítása, a vasalás mennyiségének csökkentése és az adott 

igénybevételekhez való simítása, igazítása, továbbá a beszere-

 !"#$#%&$'()#%*+!",$- -.),+&,/$01/+1"$0, -%-+2$3$4-56178/61"$

)-"- 8"/8 $-9$8+7!'&:$!"$41""9-:$;'<5- 7-"=$)8 +19+-+8"-$-$

gyártás, szállítás és beszerelés területén nehezen végrehajtható 

szervezési feladatokat jelentenek, így kevéssé alkalmas az 

optimális vasalási mennyiség beépítésére. A hegesztett hálók 

alkalmazása csak részben szolgálta az említett szempontok 

kielégítését.

39$#5!/6>,)!+, ,:$;.1/+1"=$"987*+8"8+$/-56>-/$",5*+,++,$

-$ )!5,", ,7,"$ 7?%"9,'$ !.*+&#.-'#$ , +,'@,%!",2$391/>-/$ -$

hagyományos – kézzel szálanként fektetett vasalás –, vagy a 

4,5,"9+,++$48 ?:$/,7A$)-56$B"-:$'!"9 ,5,",/$+,++!:$ ,4,+&)!$-9$

igénybevételek pontosabb követését a vasalással. A hegesztett 

48 ?:$:#"$7!',+!/! $015)-$-$',/5,+,5$+1 %8"$:(),+:,9+!>,/$, &-

8  ?$;7-5-""85#$.1/+-+ -/"851:=$-$:,',"9+7,+"9,+$+,4,'>*'8"8+$

gyengítik így nem jelentenek optimális megoldást.

Az említett hátrányokat kiküszöbölhetjük, amennyiben a 

)-"- 8"$,56,"$"98 -#+$-9$#5!/6>,)!+, 4,9$#5-91%?$8+7!'&), $!"$

hosszal, automata géppel egymáshoz rögzítjük és szállítható 

"9&/6,5$01'78'-$+,:,'B", @C:2

Az igénybevételeket követni tudó BAMTEC® automatikus 

568'+8"#$ ',/%"9,'$ -$ )-"- 8"$ 561'"$ , &:!"9*+!"!), A$ -$ )-"- 8"$

;"9&/6,55!=$01'78 8"-$8 +- $-$)-"- 8"$561'"$4, 6"9*/#$>,!.*-

+!"!+$ +,"9#$  ,4,+&)!$ !"$ ,98 +- $ @, ,/+&"$ :( +"!57,5+-:-'*+8"+$

eredményez. 

A BAMTEC® név mozaikszó: Bewehrung Abbund 

Maschinen TEC4/1 15#,$-9-9$;D!.,"*+,++$)-":(+,5, &$+,B4-

/1 ?5#-=2$(www.bamtec.hu, www.bamtec.com)

39$-91/1"$)-"- 8"#$"*:1/A$-91/1"$#'8/6>-/$, 4, 6,9,/%&A$

-$ +,'),:,/$ "9,',. &$ 8+7!'&@E$ !"$ 41""9F"85F$ )-""98 -:-+$ -$

gyárban az automata gépsor leszabja, majd acéllemez pántokra 

'(59*+),$;"9&/6,55!=$+,:,'B", #2$G 6$7?%1/$ ,4,+$-$4, 6"9*/',$

"98  *+-/#A$-41 $-$7,5-%1++$.19*B#?>-$ ,'-:)-A$7#/#78 #"$! &-

7</:-$",5*+"!5!), $-$"9&/6,5,:,+$:#$ ,4,+$5('5,+/#$-$)-"- 8"$

végleges helyén.

3$568'+8"#$ +,B4/1 ?5#-$ , &/6,#+$ /-56$ "*:$ >,+1/0, C ,+,:$

)-"- 8"8/8 $  ,4,+$ :#4-"9/8 /#2$ G 6,/$ @,  ,79&$ )-"- 8"1:$ -$

:(),+:,9&:H$ "*: ,7,9$ 0(%!7,:A$ :(//6*+,++$ C',5,"$ 0(%!7,:$

IJ,,. -+,A$KL>11+A$J<>> ,$%,B:A$3 "#/-$"+>2M$- "?$!"$0, "&$)-"--

 8"-A$, &',568'+1++$0(%!7.-/, ,:A$:!',5.-/, ,:$0, >,+1/@8/-:$

vasalása, valamint falak két oldali vasalása, padlók, alaple-

mezek utak, autópályák, vasutak és villamos pályák vasalása.

N1/+1"$:#,7, /#A$4156$-9$,7 *+,++$"9&/6,5$)-"- 8"#$',/%"9,'$

- :- 7-98"8>-/$,56-'8/+$!'%,:, +$-$>,'<489?A$-$:#)#+, ,9&A$-$

"+-+#:<"$!"$!.*+!"9$+,'),9&A$)- -7#/+$-9$!.*+!"#$,  ,/&'$!"$7-5-$

-9$8  -7$#"2$O &/6:!/+$@, ,/+:,9#:A$4156$:,),",>>$)-"7,//6#-

"!5,+$!.*+C/:$>,A$561'"-/A$'()#%,>>$:#)#+, ,9!"#$#%&), A$"1::- $

7!',+.1/+1"->>-/A$:,),",>>$4, 6"9*/#$! &7</:-$0, 4-"9/8 8-

sával és egyben energia megtakarítással. A gyártáshoz használt 

tervek készítési módja, a gyártás automatizálása egyben a 

7-5-"$"9#/+E$7#/&"!5,  ,/&'9!"+$!"$-$"9C:"!5,"$)-"7,//6#"!5$

tényleges beépítését biztositja.

2.  A BAMTEC® SZÔNYEG VASALÁSI 
RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK 
LÉPÉSEI

A BAMTEC®$ "9&/6,5$ )-"- 8"#$ ',/%"9,'', $ -$ "9,':,9,+,:$

!.#+!"!/,:$0&>>$+,B4/1 ?5#-#$ !.!",#$-$:(),+:,9&:H$+,'),9!"A$

gyártás, szállítás, fektetés, betonozás.

2.1.  A tervezés
A szükséges vasalást általában 48'17$'!"9>& $+,""9C:$(""9,H$

- -.)-"- 8">? A$.?+)-"- 8">? $!"$-$:#,5!"9*+&$)-"- 8">? $I"9,-

5&)-"-:A$:,/56, ,:A$:#+C":!9!"$"+>2M$39$- -.)-"- 8"+ , "&"1'-

>-/$-$7#/#78 #"$)-"- 8"A$+1)8>>8$-$@,  ,79&$#5!/6>,)!+, ,:$

nagysága határozza meg.

3$;4-56178/61"=$)-"- 8"+$I:!+#'8/6FA$1'+151/8 #"-/$,56-

78"'-$0,:+,+,++$)-"-:$',/%"9,'!+M$,56"9,'E,/$:#$ ,4,+$- -:*+-/#$

a BAMTEC®$"9&/6,5,:>& 2$3$J3PQOR®$+,B4/1 ?5#-$, &/6,#+$

-::1'$+<%@<:$#5-98/$:#4-"9/8 /#A$4-$F/2$;#5!/6>,)!+, $:(),+&=$

)-"- 8"+$- :- 7-9</:2$O9$-9+$@, ,/+#A$4156$-$:!+#'8/6FA$1'+151-

/8 #"$)-"- 8"$7#/%$8+7!'&>,/A$7#/%$1"9+8":(9>,/$!"$41""9>-/$

-$/617-+!:#$#5!/6>,)!+, +$:(),+#A$-//-:$"91'1"$;><':1 8"8)- =2$

O9+$-$:(),+:,9&$7?%1/$!'@C:$, 2

2.11  Nyomatéki igénybevételek
Digitális úton meghatározzuk a szerkezet nyomatéki igény-

bevételeit (pl. végeselem módszerrel), azaz meghatározzuk a 

Dr. Almási József - Polgár László - Zeleny Lajos

 !"#$%&"%'(")%*!+#$,-!.&&%",*&/0&!1-2*"!1! 3#-/4%"5! 3161"5!71-68"!91&/":*;!$1016.0,! &%<9*:68=,.>.+865!1!

BAMTEC® 0'(*;%=$1016.0,!+%*-0'%++(65!4%6;!"#'%6!?@!/$%!4A"#-,"!$,6.=0'%+&%5!/0!14,!4.+!B1=;1+:+0'.=:*!

,0!%6/+9%&(C!D04%+&%&>E"!1!&%+$%'/0!01>.&:00.=1,&5!1'!12&:41&1!$1016.0,!0'(*;%==;.+&.0!1-&1!=1'-10.=:00.=!

%6(*;%,&C!F/=E6!7/6-."1&!42&1&2*"!)%!41=;1+:+0'.=,!16"1641'.0:"+86C

Kulcsszavak: BAMTEC, szônyegvasalás, födémvasalás, igénybevétel követô vasalás, optimális vas felhasználás, gazdaságosság 
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vasszükséglet szintvonalait, külön-külön mindkét irányban, 

minden rétegre.

2.12   Pótvasalás
Az alapvasaláson felül szükséges pótvasakat egy speciális, 

erre a célra fejlesztett program segítségével (Müller Tamás 

2010) a megadott szintvonalak alapján határozzuk meg és 

osztjuk ki, így azokat csak a szükséges helyen, a szükséges 

mennyiségben helyezik el. Ennek elérése érdekében a pót-

)-"-:$ 41""9-A$ 8+7!'&@,$ !"$ +8)1 "85-$7#/%,/$ ,56,"$ )-"/8 $

:C (/>(9&$ ,4,+2$3$"91:8"1"$8+7!'&:$SA$TUA$TVA$TWA$TX$772$

3$ ,5"E'E>>$1"9+8"$Y$B7$ ,4,+2$3$;4-56178/61"=$)-"- 8"/8 $

56-:1' -+# -5$ ,4,+,+ ,/$ ,//,$:,9, /#$-$+(>>$"989$:C (/>(9&$

8+7!'&@E$!"$41""9F"85F$)-"-+A$!"$0& ,5$ ,4,+,+ ,/$-$7,50, , &$

helyre pozícionálni, ezért a gyakorlatban a pótvasakat (1-2 

 !.B"&$>,#:+-+8"8)- M$-$ ,5/-561>>$#5!/6>,)!+, ',$7!',+,9#:$

és a szükségesnél nagyobb felületen helyezik el, a biztonság 

@-)8'-$+('+!/&$, +!'!"", $I1. ábraM2$O99, $-9$,56"9,'E"*+!"", $

@, ,/+&"$7,//6#"!5E$+(>> ,+)-"- 8"+$4, 6,9/,:$, 2

A ?C!/0!GC!.)+1 ugyanezen födém BAMTEC®$"9&/6,55, $

való vasalását mutatja, szorosan követve a nyomatéki igénybe-

)!+, ,:$"9#/+)1/- -#+$-9$- "?$!"$0, "&$)-"- 8"#$'!+,5/! $,56-'8/+2$

A 3. és 4. ábra a hagyományos és BAMTEC®$"9&/6,5)-"--

 8""- $ +('+!/&$;"9#/+)1/- $  ,0,%!"=$'!"9 ,+,#+$7<+-+@-$-9$- "?$

vasalásnál és a GC!.)+1$-$0, "&$)-"- 8"/8 2

Az 1-6. ábrákon bemutatott födém vasalását megterveztük 

hagyományos módon, és BAMTEC® vasalással is. A vasmeny-

nyiségek összehasonlítását a 7.ábrán foglaljuk össze. A táb-

lázat a födém alapvasalását és pótvasalását tartalmazza. Nem 

+-'+- 7-99-$-$)-"- 8"#$+,B4/1 ?5#8+? $0C55,+ ,/$"9,5&)-"- 8"+A$

/6* 8"1:$ :('C #$ .?+)-"- 8"+A$ 8+"9F'?%8"#$ )-"- 8"+$ "+>2A$O9,:$

7#/%:!+$, @8'8">-/$-91/1"$7,//6#"!5E,:2

A vizsgált födém esetén tehát 21%-os vasmegtakarítást 

értünk el. Egyéb alkalmazási esetekben tapasztalásunk sze-

'#/+$ -9$ #5!/6>,)!+, $  ,4,+&$  ,5"91'1"->>$:(),+!",$ VULZU$[$

vasmennyiség megtakarítást eredményezhet.

2.13  Átnézeti terv
3$ )-"- 8"#$ "9&/6,5,:$ :#1"9+8"8/-:$ 8+/!9,+#$ +,'),2$ O9,/$ -$

+,'),/$,56'!"9+$-$"9&/6,5,:$7!',+!/,:$7,54-+8'198"-$8 +- $-$

)-"- -/%?$7,9&+$ ,0,%@C:A$78"'!"9+$-9$#5!/6>,)!+, ,:,+$:(),+&$

vasalást kiosztjuk (8. ábraM2$3$"9&/6,5,:$- -:@8+A$7!',+,#+$+(>>$

%1 15$ ,56C++,",/$4-+8'199-$7,5H$ -$ "9&/6,5$ "F 6-$ I%-'<98"$

 ,4,+&"!5,MA$ -$ 568'+?"1'$ :-.-B#+8"-$ I7-\2$ "9! ,""!5$TY$7MA$

-9$ (""9,:(+&$ .8/+1:$ 4, 69,+,A$ -$ "9&/6,5$ :#5('%*+4,+&"!5,A$

:#5('%*+!"$F+@8>-$,"&$-:-%8 61:$Ipl.: kitüskézés), a munkahé-

zag helye, a zsaluzási ütemek, a vasszerelés iránya stb. Ezek 

]56, ,7>,$)!+, ,$ -$ +,'),9!"$ "1'8/$ +(>> ,+0, -%-+1+$ @, ,/+$ -$

+,'),9&$ "9878'-A$ %,$ -$ +,'),9!">,$ 0,:+,+,++$ +(>> ,+7</:-$ -$

kivitelezéskor többszörösen megtérül. 

Ez a terv hozzásegít ahhoz is, hogy mind a tervezési fázisban 

1. ábra: Födémlemez igénybevételekhez illeszkedô alsó keresztirányú pótvasalása hagyományos esetben

2. ábra: Födémlemez igénybevételét követô alsó keresztirányú pótvasalás BAMTEC® szônyegvasalással
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I. 2H$ +,'),  ,/&'MA$7#/%$-$:#)#+, ,9!"$- -++$ I7E"9-:#$ ,  ,/&'M$

,  ,/&'#9/#$ ,4,"",/$-$+!/6 ,5,"$)-"- 8"+2$A 8. ábrán bejelölt 

részlet gyártmánytervét a 9. ábra mutatja be. A terv megadja a 

"9&/6,5,:$!"$-9$8+0,%!",:$7!',+,#+A$-$.?+)-"-:$.1/+1"$.19*B#-

?@8+$!"$8+7!'&@!+2$P#/%,/$'!+,54,9$!"$7#/%,/$#'8/6419$:C (/$

átnézeti terv készül.

39$,7 *+,++$ "10+),'$71%< $  ,4,+&"!5,+$ >#9+1"#+$ -$ +,'),9&$

'!"9!',A$4156$-$"9&/6,5$:#1"9+8"#$+,'),/$;7,+"9,+,:,+=$),56,/$

fel, melynek mentén az alkalmazott vasalást meghatározza és 

-$W2$ #  ,+),$-$X2$8>'8/$ 8+4-+?$)-"7,//6#"!5L(""9,4-"1/ *+8"$

@, ,/@,/$7,5A$,98 +- $-9$,  ,/&'9!"$,56"9,'E)!$)8 #:A$-9$,",+-

legesen elkövetett hiba mindjárt kiderül.

2.14 A gyártmánytervek
O9,:$ -9$ ,56,"$ )-"- 8"#$ "9&/6,5,:$ ;, ,7+,'),#=2$O9,:$ ;:?-

%1 +=$)8 +19-+-#+$-9$,'',$-$B! '-$:!"9C +$:C (/$.'15'-7$71%< $

automatikusan generálja és a gyártáskor ezek vezérlik a gyár-

tógépet. A gyártmánytervek segítségével már a gyártás során 

"9,7 ! ,++, $,  ,/&'#94,+&A$4156$-$ ,568'+1++$"9&/6,5$,56,9#:L,$

a tervezettel (9. ábra).

2.15 A kiterítési 
terv
A kiterítési terv célja, hogy ennek 

- -.@8/$-$)-"- 8"#$"9&/6,5,:$.1/+1"-/$

, 4, 6,94,+&,:$  ,56,/,:2$ ^C (/L

külön, minden réteghez és minden 

irányhoz készül kiterítési terv. Egy 

kiterítési terv részlete az H@C! .)+.* 

látható.

O9$ -$ +,')$ -$ "9&/6,5,:$ :1/+F'@8+$

!"$ 4, 69,+!+A$ -$ "9&/6,5+,:,'B"$ , "&$

vasának pontos helyét (pl. a raszter 

&%*=%6;%"9%'! "/7%0&M$ !"$ -$ "9&/6,5$

kigördítés irányát ábrázolja. 

2.16 Egyedi hely-
színi vasalások tervei, 
egyedi vasalási tervek
Ezek a tervek tartalmazzák azokat a 

vasalásokat, amiket gyártástechnoló-

giai okokból nem lehet a BAMTEC® 

"9&/6,5,:>,$ >,!.*+,/#2$ G 6,/,:$ . 2$

-$ 4-@ *+1++$ )-"-:H$ "9,5&:A$ :,/56,-

lek, gerenda és borda vasalások, 

3. ábra: „A” födémrészlet alsó síkon elhelyezett „y” irányú alap és pótvasalása hagyományos vasalási eljárás (A1) illetve BAMTEC vasalás (A2) alkalmazása 
esetén. Az „A1” és „A2” födémrészlet elhelyezkedését az 1. illetve a 2. ábrán jeleztük

4. ábra: I-I metszet - Alsó keresztirányú („y”) pótvasalás összehasonlítása 
hagyományos és BAMTEC vasalás esetén



V   ASBETONÉPÍTÉS ! 2012/4 101 

:#+C":!9!",:2$39$TAX$7L/! $ :,":,/6,>>$ "8)1:$)-"- 8"-A$ -9$

8+"9F'?%8"$,  ,/#$)-"-:A$)-56$-$)-"- 8"#$#'8/6+? $, +!'&$#'8/6FA$

4-'7-%#:$"1'>-/$, 4, 6,9,++$)-"-:$I. 2$/6* 8"$"-':-#/8 $ !)&$

sarokvasak). Ezek a tervek hagyományos módon készülnek.

2.2  A gyártás
A gyártósor a gyártási fájlok alapján egyesével leszabja a meg-

0, , &$41""9F"85F$!"$8+7!'&@E$>,+1/-B! +A$7-@%$,56$-B! .8/+419$

-$:*)8/+$4, 69,+>,$'(59*+#2$O9<+8/$-$:(),+:,9&$"98 -+$4F99-$>,A$

7-@%$-$+,')/,:$7,50, , &$+8)1 "85>-/$"9#/+!/$'(59*+#$-9$-B! -

pántra (11. ábra), így halad szálról-szálra, miközben feltekeri 

-$78'$, :!"9C +$)-"- 8"+2$3$5!.$SLTX$IVUM$77$8+7!'&:$:(9(++$

+,:,'B",:>& $4F99-$-$>,+1/-B! +A$7-@%$-<+17-+#:<"-/$,56,/5,+#$

!"$ ,"9->@-A$*56$"9->8"#$),"9+,"!5$/#/B"2$3$TX$IVUM$77$8+7!'&$

felett manuálisan lehet behelyezni a méretre vágott szálvasat 

-$5!."1'>-A$-7#+$-$5!.$-$+,')/,:$7,50, , &,/$.19*B#?/8 2$39$

,5!"9$568'+8"+$-:8'$,56$,7>,'$#"$, $+<%@-$)!5,9/#2$3$"9&/6,5,/$

6. ábra: II-II. metszet Szükséges és alkalmazott vasmennyiségek összehasonlítása és egyben ellenôrzése. (Az ábra nem a szokásos nyomatéki burkolóábra. Az 
„x” irányú metszeten az „y” irányú vasalás mennyisége látható.)

5. ábra: Födémlemez igénybevételét követô felsô keresztirányú („y”) pótvasalás BAMTEC® szônyeg vasalással

7. ábra: Födémlemezben alkalmazott vasmennyiség összehasonlítása 
hagyományos és BAMTEC vasalás esetén, szegôvasak, átszúródási vasak 
nélkül.

vasmennyiség 
hagyományos
vasalás esetén 

[kg]

vasmennyiség
BAMTEC

vasalás esetén 
[kg]

;\=$#'8/6F$- "?$)-"- 8" XT_X W`WV

;6=$#'8/6F$- "?$)-"- 8" _W`W Y`_U

;\=$#'8/6F$0, "&$)-"- 8" XZWS WS_S

;6=$#'8/6F$0, "&$)-"- 8" XU`X WSUY

ÖSSZESEN: 26.114 20.595
betonmennyiség: V_T$7Z

fajlagos vasmennyiség `XAW$:5a7Z _X$:5a7Z
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8. ábra: BAMTEC® vasalási szônyegek „Átnézeti terve”
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9. ábra: A vasalási szônyeg gyártmány terve 

, 4, 6,9,++$B*7:,$+-'+- 7-99-$-$+,:,'B"$.19*B#?"$@, !+A$"F 68+A$

7!',+!+$!"$,56!>$0&$@,  ,79&#+A$)- -7#/+$-9$!.*+:,9!"$4, 6!+2

2.3  A szállítás
3$0, +,:,'B", +$)-"- 8"#$"9&/6,5,:,+$+,4,'-<+?)- $-9$!.*+:,9!"',$

 ,4,+$"98  *+-/#A$-41 $@,  ,79&,/$%-'<)- $7195-+@8:$-$>,!.*+!"$

4, 6!',2$3$%-'<94-+?"851+$78'$-$+,'),9!":1'$]56, ,7>,$:,  $

),//#A$*56$-$"9&/6,5,:$7-\$"F 6-$8 +- 8>-/$/,$4- -%@-$7,5$-9$

TAY$+1//8+2$3$'-:178/6$(""9,8  *+8"8/8 $B! "9,'E$]56, ,77, $

lenni a beépítési sorrendre, különösen kicsiny építési terület 

,",+!/A$-7#:1'$-$ ,'-:1%8""- $,56$#%&>,/$)- ?"< $7,5$-$"9&-

nyegek beépítése is.
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11. ábra: Automata BAMTEC® vasalási szônyeget hegesztôgép munka 
közben

2.4  A szônyegek kiterítése
Miután a vasalandó terület zsaluzása elkészült és elhelyezésre 

kerültek a vonalmenti távolságtartók, a kiterítési terven meg-

-%1++$ "1'',/%>,/$-$7,5-%1++$4, 69,+>,$,7, #:$-$ "9&/6,5,+A$

és a terven adott irányban két munkás könnyedén kigördíti 

-$)-"- 8"+$I`2$8>'-M2$O9+$:(),+#$-$:(),+:,9&$'!+,5$+,'*+!",$-9$

, &9&',$7,'& ,5,"$#'8/6>-/2

3$"9&/6,5$5('%*+!",$8 +- $-$)-""9,', !"#$#%&$-:8'$SUL`U$[L:- $

#"$B"(::,/4,+2$3$"9,', !"#$#%&$# 6,/$7!'+!:E$B"(::,/!",$)#"9-

"9-4-+$-$9"- <98"A$8  )8/6198"$>,//+-'+8"8/-:$#%&+-'+-78'-$!"$

ezáltal a bérleti díjra, amivel szintén számolni lehet a rendszer 

gazdaságosságának vizsgálatakor.

A vasak pontos helyét a pántokhoz való rögzítés biztosítja. 

3$568'+?"1'$-$4-56178/61"$XL$#  ,+),$TV$7L,"$)-"41""9F"851:$

4, 6,++$-:8'$TY$7$41""9F$#"$ ,4,+A$*56$-%1++$,",+>,/$B"(::,/+-

4,+&$ -$ +1 %8"#$ 4, 6,:$ "987-A$ -7#), $ +1)8>>#$ )-"7,//6#"!5$

7,5+-:-'*+8"$!'4,+&$, 2

3$/-56$0, C ,+EA$.8/+1::- $(""9,4,5,"9+,++$)-"- 8"$:,  &,/$

7,',)$ -4419A$ 4156$ -$ :C (/>(9&$ '!+,5E$ )-"-:-+$ /,$ :,  @,/$

I)-56$B"-:$'#+:8/M$(""9,:(+(9/#A$-7#), $"9#/+!/$@, ,/+&"$#%&-

7,5+-:-'*+8"$!'4,+&$, 2

37,//6#>,/$+(>>$'!+,5$)-"- 8"$#"$, 4, 6,9!"',$:,'C A$F56$

a rétegek között vonalmenti távtartók szükségesek, amik 

>#9+1"*+@8:$ -$ +,:,'B"$ :#5('%*+4,+&"!5!+2$ O'',$ - :- 7-"-:$ -$

4<  87L+8)+-'+?:A$-$+'#51/'8B"1:A$)-56$-$;"87 #)-"'-=$0,:+,+,++$

),9,+&)-"-:2$̂ C (/(",/$C56, /#$:,  $-$+,:,'B"$, 4, 6,9!"!/! A$

4156$-$+8)+-'+?:$-$+,:,'B"$"F 68'-$7!',+,9,++,:$ ,56,/,:2$b-56$

"F 6F$+,:,'B",:$#/%*+8"#$:('/6,9,+!>,/$@-)-"1 +$-$+8)+-'+?:-+$

>,"E'*+,/#2

2.5  Betonozás
Az egyedi vasak beszerelése utáni betonozás teljesen megegye-

9#:$-$;4-56178/61"=$)-"- 8""- $,  8+1++$0(%!7,:$>,+1/198"8-

)- 2$J8'$-$568'+?$5!."1'$-:8'$Y$B7L,"$+,/5, 6+8)1 "851:'-$#"$

:!.,"$, 4, 6,9/#$-$)-"-:-+A$!'%,7,"$-$+,'),9!"/! $1%-]56, /#$

-''-A$4156$-$>,+1/19?$B"&A$#  ,+),$)#>'8+1'$"9878'-$/6* 8"1:$

legyenek a vasaláson. 

P#/&"!5#$, &/6+$@, ,/+$-$J3PQOR$"9&/6,5$)-"- 8"$->>-/A$

hogy magasságilag is pontosan szerelt, felette a betontakarás 

10. ábra: BAMTEC® vasalási szônyegek „Kiterítési terve”

12. ábra: BAMTEC® vasalási szônyeg kiterítése

,56,/ ,+,"A$ -7#$ -$ "9,':,9,+$ +-'+?""858+$ 41""9F$ +8)1/$ #"$ 5--

'-/+8 @-A$)- -7#/+$-$>,+1/+-:-'8"$)8 +198"8)- $(""9,0C55&,/$

)! ,+ ,/"9,'E,/$ 7,5@, ,/&$ 9"<51'1%8"#$ ',.,%!",:$ "9878+$

@, ,/+&",/$B"(::,/+#2

3.  NÉHÁNY MEGVALÓSULT 
SZERKEZET BEMUTATÁSA

Az alábbiakban bemutatunk néhány alkalmazást a magyaror-

"985#$56-:1' -+>? A$7, 6,:/! $-$"9,'9&:$:!"9*+,++!:$-$+,'),:,+2
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3.1   Ferihegy Sky Court födém-
vasalás igénybevételt követô 
BAMTEC® szônyegvasalással

Az 8. ábrán$>,7<+-+1++$(""9,+,++$- -.'-@9F$!"$+,'4, !"E$0(%!7$

esetében is sikeresen alkalmaztuk a vasalási rendszert, lásd 13 

és 14. ábrákat. Az alkalmazás érdekessége volt, hogy bonyolult 

megtámasztási és geometriai feltételei voltak a födémeknek, 

"9#/+<5'8"1::- $+-':*+)-A$-9$8+"9F'?%8"#$4, 6,:,/$#5,/$@, ,/+&"$

7,//6#"!5E$.?+)-"- 8"#$#5!//6, 2

3.2  ALGIDA Veszprém, BAMTEC® 
szônyegvasalás alkalma-
zása elôregyártott födém 
felbetonjánál

A HGC!.)+1 az egyéb innovációval is kialakított födém esetében 

megvalósult alkalmazást mutatja.

Az alkalmazás érdekessége volt az, hogy oszlopfejekkel 

,  8+1++$, &',568'+1++$1"9 1.1:1/$!"$-91:'-$0, C &$:!',59"- <$

0(%!7, ,7,:$0, ,++$:#- -:< ?$#5!/6>,)!+, +$ ,0,%&$J3PQOR$

"9&/6,5)-"- 8"1:-+$:,  ,++$:#- -:*+-/#2$O9+$-$:(),+, 7!/6+$-$

vasalási rendszer kiválóan teljesítette, amint a fénykép tükrözi, 

optimális vasfelhasználással.

3.3  Mercedes Kecskemét, 
BAMTEC® szônyegvasalás 
elôregyártott födém 
felbetonjánál

A födémszerkezet felületi kialakításával szemben támasztott 

7-5-"$ 7#/&"!5#$ :(),+, 7!/6,:$ +, @,"*+!"!+$ I7!',+.1/+1"$

"9,', !"A$-91/1"$>,+1/+-:-'8"#$)-"+-5"85A$,>>& $:(),+:,9),$-$

tartósság és zsugorodási repedések mentességét) a BAMTEC 

"9&/6,5$)-"- 8"#$',/%"9,'', $>#9+1"*+1++<:2$I16. ábra)

3.4  TESCO Vác, alaplemez és ol-
dalfal vasalás BAMTEC® vasalá-
si szônyeggel

Ezen projektnél a vízzárási követelmények teljesítése nagy 

7,//6#"!5E$"98 )-"- 8"$>,!.*+!"!+$:(),+, +,$)1 /-2$3$4-+8'#%&$

:!/6"9,',$7#-++$#++$)1 +$-$ ,4,+&"!5$>,>#91/6*+-/#A$4156$-$4--

gyományos vasszerelés helyett a BAMTEC® "9&/6,5$)-"- 8"$

561'"$>,!.*+4,+&"!5,$8 +- $@, ,/+&"$-$:#)#+, ,9!"#$#%&$7,5+-:-'*-

tás. A víztározó medence építése a BAMTEC® vasalási rendszer 

- :- 7-98"8)- $-$4-56178/61"$)-"- 8"F$7,%,/B!4,9$:!.,"+$

48'17$4!++, $ '()#%C +2$3$:!+'!+,5E$ 0- )-"- 8"$ #"$J3PQOR® 

rendszerrel készült IHJC5!HK!/0!HLC!.)+1MC

4.  ÖSSZEFOGLALÁS
A sík vasbetonszerkezetek – mint pl. födémek, falak, padlók 

c$!.*+!",$8 +- 8>-/$@, ,/+&"$#%&L$!"$:( +"!5+!/6,9&2$R#::C/:$

-$ J3PQOR$ "9&/6,5)-"- 8"#$ ',/%"9,'$ :*/8 +-$  ,4,+&"!5,-

ket ismerteti, melyek által az említett szerkezeti egységek 

!.*+!"#$#%,@,$!"$:( +"!5,$@, ,/+&",/$B"(::,/+4,+&2$3$)-"- 8"#$

"9&/6,5$568'+8"8'-$:#0,@ ,"9+,++$-<+17-+-$5!."1'$ ,4,+&"!5,+$

+,',7+$#5!/6>,)!+, +$:(),+&$)-"- 8"$- :- 7-98"8'-A$-7#+$:!9#$

vasszerelés esetén nem lehet megvalósítani. A BAMTEC 

)-"- 8"#$"9&/6,5$,9,/$+F 7,/&,/$7!',+.1/+1""858/8 $015)-$

13. ábra: Vasalási tekercsek a födémen, beépítésre készen

14. ábra: A kiterített szônyegvasalások és pótvasak átszúródás ellen

15. ábra: A felsô vasalás keresztirányú terítése

16. ábra: A 15,0 m széles szônyegtekercs beemelése himbával.
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garantálja az egyenletes betontakarást, ezáltal a szerkezet jó 

7#/&"!5!+2$3$+,B4/1 ?5#-$  ,4,+&"!5,+$>#9+1"*+$78'$-$568'+8"$

"1'8/$ -$ >,!.*+,/%&$ !"$ -$ "9C:"!5,"$ )-"- 8"$7,//6#"!5,#/,:$

,  ,/&'9!"!',A$!"$-$)-"- 8"$"9,':,"9+!"$+!),%!",#/,:$:#98'8"8'-A$

7#), $F@->>$,7>,'#$>,-)-+:198"$/,7$"9C:"!5,"2$3$B#::$/!48/6$

alkalmazási eset és az ezeknek során szerzett tapasztalatok 

bemutatásával zárul.

5.  HIVATKOZÁSOK
www.bamtec.hu honlap, 
www.bamtec.com honlap
PC  ,'$Q-78"H$d10+e-',H$fJ$,\.',""$c$J3PQOR$"9,':,"9+&$71%< $IVUTUM

COST EFFECTIVE REINFORCEMENT OF FLAT CONCRETE 
STRUCTURES
Q4,$B1"+$-/%$+#7,$0-B+1'$10$B1/"+'<B+#1/$10$g-+$',#/01'B,7,/+$"+'<B+<',$-',$),'6$
"#5/#]B-/+2$Q4#"$-'+#B ,$%,"B'#>,"$+4,$.1""#># #+#,"$10$J3PQOR$',#/01'B,7,/+$
system, with which the construction time and building cost can be reduced. 
With an automatic welding machine - developed for making reinforcement 
B-'.,+"$ L$ #+$ #"$.1""#> ,$ +1$7-:,$;>,/%#/5$ #"1 #/,$ 01  1e#/5=$ ',#/01'B,7,/+$
what is practically impossible with manual reinforcement placing. Moreover 
the BAMTEC carpets have high dimensional accuracy, thereby ensure the 
constant covering, the easy controlling of planned and used reinforcement 
and the high quality of the structure. This article is closed with some using 
B-","$-/%$+4,#'$,\.,'#,/B,2

Dr. Almási József IT`WUM$1: 2$!.*+&7!'/(:$IT`XWMA$7E"9-:#$%1:+1'#$01:19-+$
IT`_VM2$V`$!)#$1:+-+8"$ -$JPO$f-">,+1/"9,':,9,+,:$Q-/"9!:!/A$ +(>>A$7#/+$
VUU$"9-:)! ,7!/6$:!"9*+!",A$T``Y$?+-$-$R3OR$^0+2$C56),9,+&@,2$VUUVL>,/$
Palotás-díjjal kitüntetve. A BME címzetes egyetemi docense. A  ! Magyar 
tagozatának tagja.

Polgár László IT`WZM$1: 2$!.*+&7!'/(:$IT`X_MA$ASA 7E"9-:#$#5-95-+?A$-$ ! 
Magyar tagozatának tagja. Palotás-díjjal kitüntetve 2002.

Zeleny Lajos IT`_XM$1: ,), ,"$!.*+&7!'/(:$IVUUUMA$-9?+-$+,'),9&7!'/(:$-$
R3OR$^0+L/! 2

17. ábra: Víztározó medence alaplemeze, 1. réteg. vasalás terítése, 2. 
réteg vasalása tekercsben oldalt

19. ábra: 2. lépés: vasalás helyére emelése daruzással

18. ábra: 1. lépés: vasalás összeszerelése fektetett helyzetben BAMTEC® 
szônyegekbôl

 !"#$% &'%#%#()*+,-.#'"/*-/"/ /-*/
 !"#"$%&'()*"+!,-",.',%()##/01!0+

 !"#$%!&'(%")*!+,-./01"2!34&/5!36" 7#)289":;<<="./>?$@39"A('5"3!",BC-
/.6%!.$D.!.6.D" 6*!&//E%&'&6" 3" %!34+&F543F" 1%0.$6.6.66" /34($36E$1G01" +1!%-
'&/36(DD3/"+3'5"3"0,$.6.!,%1"0*%!3D1"%B.H1ID&H1E43F"7B/JK"LG$(H(-."%!34-
ványsorozatban) található számítási módszerekkel kell meghatározni. 
 !"M28"LN"<OO:P<P:"9"M28"LN"<OOQP<P:9"M28"LN"<OORP<P:9"M28"LN9"
M28"LN<OOSP<P:9"M28"LN"<OOTP<P:",%"3!"#)28"7:;<<="%!.$1F6"3!",B?6-
0,F56"U'5"D.//"0.'6.$+.!F1",%"D1+16./.!F19"A('5"6*!".%.6,FK
P" 3!",B?60,F5"3-(66"1-.1'"0.'>$1!!."3"6.A.$4?$E"D,B.%%,',6V
P" D($/&6(!+3"/.'5.F"3"6*!"6(+&446.$@.-,%.",%"WC%6"D./.6D.!,%."3!",B?60,F5-

ben, 
P" D($/&6(!+3"/.'5.F"3"6*!"%!(0%!,-(%",B?60,F5.D$."+3/E"&66.$@.-,%.9
- az épületben tartózkodók az épületet sértetlenül elhagyhassák, vagy más 
1F6,!D.-,%.D"%.'?6%,',+./"D1"/.A.%%.F">D.6"0.F6.F19"

P" ./,$A.6>"/.'5.F"3"6*!(/6ED"41!6(F%&'(%"0GFD3+,'!,%.J
 " 63$6E%!.$D.!.6.D" 6*!!./" %!.04.F1" .//.F&//&%&F3D" +1!%'&/363" %($&F" I-
gyelembe kell venni, hogy a tartószerkezeti rendszer hogyan viselkedik 
03'3%"A>0,$%,D/.6.F9"01/5.F"A>A36&%"0*DX-A.6",%"01/5.F"./>F5X%"7,%".%-

.6/.'"A&6$&F5(%="6G/3@-(F%&'(DD3/"@&$F3D"3!"3D6?+",%"3"B3%%!?+"6*!+,-./01"

$.F-%!.$.DJ" Y./.F/.'" (/53F" 6.$+.!,%19" 1//.6+." .//.F>$!,%1" 0E-%!.$.D" 3/-

D3/03!&%&$3" +3F" /.A.6>%,'CFD9" 30./54.F" F,A&F59" -." F.0" 3!" X%%!.%" W./-

%($(/6" B3$30,6.$6" +.%%!CD" I'5./.04.J" ).$0,%!.6.%.F" 3!" #)28" 3" 6*!"

%!.0B(F6@&4E/"0.'W././>",BC/.6"D13/3D?6&%&$3" 1%" %!&0(%" @3+3%/36(69" 1//.6+."

./>?$&%6" 63$63/03!" 76*!%!3D3%!(D9" ,BC/.6.D" .'50&%A(!" +1%!(F5?6(66" A./5-

!.6.9"34/3D(D9"3@6ED9"A./5."%64J=J" !"#)28"0.'A36&$(!!3"3"DC/XF4X!>",BC-

/.6%!.$D.!.6.D"6*!&//E%&'1"WGFDH1E@&6"76.A.$A($-&%9"1F6.'$16&%9"%!1'.6./,%=",%"

A36&$,$6,D,6"7<S9"Q;9"RS9"T;"B.$H=9"0./5.6"3"6.$+.!,%"%($&F"I'5./.04."D.//"

vennünk. 

 "6*!6.A.$$."+3/E"6.$+.!,%"%($&F"3"DX+.6D.!>"/,B,%.D.6"D.//"./+,'.!F1K

<J" 0.'"D.//"A36&$(!F1"3"%!&0?6&%43"+..F->"A>6.$A./,%69

:J" 0.'"D.//"A36&$(!F1"3"63$6E%!.$D.!.61"./.0.D4.F"3"A>0,$%,D/.6"./(%!/&%"

térbeli alakulását,

QJ" 0.'" D.//" A36&$(!F1" 3" 6*!" A36&%&F3D" D16.66" 63$6E%!.$D.!.6" 0.HA3F1D31"

viselkedését.

 !"#$%% % &'(%)*+,-./#.012%34%'35/620!1"708.%9./4:32
;<-*1/,12$%% =>?@A%B!C5A%DEF%34%GH/A%DEFA
I!"!/,2!:34$%% ,8,2.54J!82ACK!ALM


