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SAJTÓKÖZLEMÉNY FORMÁTUMA

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Solent, conseque dia corese proremped quam ea quid et prate volorem quaecumet aut volupta dioritas 

voluptas ex et eatur, sunt ad que nist, odigend underch illaborerio qui dolorro te cor sinverias essinciis 

alitia parit unt am vollorecupti cusant. Omnissitibus se porepe que aut lam, el is dus et venit autem autest 

opta explaut litas mo blaut eat rerionetum repellum ipit, sequid Ehenectur? En plaut eum aut re, si volup-

tas rem essi que nobis estrum dolenihillam nihictis plabore voluptur resseque dio ipiducimus mintibusci 

apitate sequi audae.

Omnissitibus se porepe que aut lam, el is dus et venit autem autest opta explaut litas mo blaut eat 

rerionetum repellum ipit, sequid Ehenectur? En plaut eum aut re, si voluptas rem essi que nobis estrum 

dolenihillam nihictis plabore voluptur resseque dio ipiducimus mintibusci apitate sequi audae. olent, 

conseque dia corese proremped quam ea quid et prate volorem quaecumet aut volupta dioritas voluptas ex 

et eatur, sunt ad que nist, odigend underch illaborerio qui dolorro te cor sinverias essinciis alitia parit unt 

am vollorecupti cusant. Omnissitibus se porepe que aut lam, el is dus et venit autem autest opta explaut 

litas mo blaut eat rerionetum repellum ipit, sequid Ehenectur? En plaut eum aut re, si voluptas rem essi 

que nobis estrum dolenihillam nihictis plabore voluptur resseque dio ipiducimus mintibusci apitate sequi 

audae. Omnissitibus se porepe que aut lam, el is dus et venit autem autest opta explaut litas mo blaut eat 

rerionetum repellum ipit, sequid Ehenectur?

Omnissitibus se porepe que aut lam, el is dus et venit autem autest opta explaut litas mo blaut eat 

rerionetum repellum ipit, sequid Ehenectur? En plaut eum aut re, si voluptas rem essi que nobis estrum 

dolenihillam nihictis plabore voluptur resseque dio ipiducimus mintibusci apitate sequi audae. olent, 

conseque dia corese proremped quam ea quid et prate volorem quaecumet aut volupta dioritas voluptas 

ex et eatur, sunt ad que nist, odigend underch illaborerio qui dolorro te cor sinverias essinciis alitia parit 

unt am vollorecupti cusant.
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NVKP_16-1-2016-0019 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az NVKP_16-1-2016-0019 „Fokozott ellenálló képességű (kémiai korróziónak ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton 
termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése”

A feladatok végrehajtása az 5 konzorciumi tag kiváló együttműködésén alapult: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) – konzorciumvezető, SW Umwelttechnik Magyarország Kft., ÉMI Nonprofit 
Kft., MC-Bauchemie Kft. és CRH Magyarország Kft.

Eredményeink hasznossága Magyarország számára:
A választott kutatási témáink a biztonság (tűzbiztonság), tartósság (fagyállóság,) és a fenntartható fejlődés (használati 
élettartam, élettartam növelés) fokozására irányultak. Eredményeink ezekkel kapcsolatos műszaki fejlődést igazoltak: 
a magasépítés és a mélyépítés területén egyaránt, tehát kiterjedtek közlekedési műtárgyakra, lakóépületekre és ivóvíz, 
ill. szennyvíz műtárgyakra.

A eredményeink hasznossága az ipari partnereink számára:
Együttműködésünk során kikristályosodott, hogy a tudatos anyagválasztás, és a célszerű gyártástechnológia hogyan 
szolgálhatják vasbetonszerkezeteink jó minőségét, élettartamát és biztonságát. 

A vállalásoknak megfelelően 1 új termék(TT-panel) és 3 prototípus termék (egyrétegű falszerkezet, többrétegű 
(szendvics) falszerkezet, pillér (falszerkezethez) szolgáltatta az előrelépést a műszaki alkalmazások terén. Eredményeink 
további fejlesztési irányokat jelöltek ki vasbetonszerkezetek tűzállósága, fagyállósága és kémiai ellenállóképessége 
vonatkozásában.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 2 új szabadalom (Tűzgátló falpanel és tartópillér valamint CT eljárás 
fagyállóságvizsgálatára) és 4 know-how (CT mérési protokoll; Tűzkárosult elemek vizsgálata CT alapú módszerrel; 
Vasbeton elemek kémiai ellenállóképességének vizsgálata forgógépes módszerrel, ill. fúvókás savkorróziós berendezéssel) 
került benyújtásra, ill. regisztrálásra.

Az ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium kapacitásával és tudásával valamint az SW Umwelttechnik 
Magyarország Kft., a MC-Bauchemie Kft. és a CRH Magyarország Kft. gyártási kapacitásával és tudásával járultak 
hozzá a pályázat sikeréhez.

Vizsgálataink kiterjesztését az anyagok mikro szerkezetének megismerésére a SZIKKTI és a CT vizsgálatok terén 
a Tomogeo és a Geosoft Kft. segítette.

A eredményeink hasznossága a BME, mint konzorciumvezető számára:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biztosította a kutatói hátteret a kiválasztott mindhárom kutatási 
irányhoz: tűz, fagy és kémiai ellenállóképesség. Mindezen témák alapos felkészülést igénylő anyagtani vizsgálatokat és 
fejlesztéseket igényeltek. A pályázatból beszerzett eszközökkel és a pályázat során kifejlesztett vizsgálati módszerekkel 
a BME áll továbbra is a konzorciumi tagok és más alkalmazók rendelkezésére.

Két új laborrészlegünk alakult (a) Pásztázó Elektron Mikroszkóp (SEM), Mikro kaloriméter és Zeta potencialmérő 
laborrészleg valamint (b) a kémia ellenállóképességvizsgáló laborrészleg. Az első laborrészleg vonatkozásában nano 
méréstartományok vizsgálatára is lehetőség nyílik. A pályázat keretein belül ezen kívül tűzállóság, ill. fagyállóság 
vizsgáló eszköz állományunk is bővülhetett. A kutatómunkánk során lehetőségünk volt számos hallgató bevonására. 3 
PhD értekezés, továbbá 11 BSc, 7 MSc és 5 szakmérnöki diplomamunka, ill. szakdolgozat született. 3 TDK dolgozat 
közül 2 dolgozatot OTDK-ra javasoltak. Tudományos eredményeinket 37 cikk mutatja be, közülük 11 cikk jelent meg 
Impakt Faktoros 28.673 összesített Impakt Faktorral. A publikációk 17 Open Access elérhetőségúek. A SCImago 
rendszerben 7 cikk Q1 és 4 cikk Q2 besorolású.


