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A kompromisszum n6lkUli
beton6pfteszet
Az 6pft6iparban elvdr6s, hogy a be6pitett anyag 40-50 6v mulva is tart6s, hasznalhat6 maradion.
Ezzela tejlOOesl r1mussal a7 epitOiparban alkalmazott technol6giai rijitdsnak is ar6rnyban kell
6llnia, vagyis ugyanennyi iOO ait rendelkez6sre a technol6giai valtdsra a gyart6knel. Mi inspiralia
ezeket az innov6ci6kat?

tervei megval6sulhassanak. A betonszer-

kezetek ivess6ge 6s elv6konyitSsa miatt

sziiks6gess6 v6lt a hagyom6nyos vasbeton

szerkezetek,,megreform6l6sa". Ttibbszij'-

rcis kompozitokathoztak l6tre, melyek kor-

r6zi6mentes textil- 6s sz6ler6sit6siik r6v6n

szerkezeti meger6sit6sk6nt szolg6ltak.

ZahaHadid a szintetikus- 6s tivegsz6l er6-

sit6sti betons zerkezetek ikonikus alakj|v|

v6lt, 6s szellemis6ge tov6bb 61.

rE A KoltvElcl6xxnu
Az lpitdszeti alkalmaz|sok mellett a

miiv6szeket is meg6rinti a kompozit-

betonokkal va16 alkot6s 6rdme, erre

kiv616 p61d6k Csurgai Ferenc beton-

szobrai. Az alkot6soknak term6szete-

sen miiv6szi iizenetiik van, de az 6pit6-

szet szempontj 5b6l az6tt is fontosak, mert

ez a fajta mer6sz gondolkod6s mozdit el a

konvencion6lis vasbeton szerkezetekt6l

a filigrdn, ettdrt szen-, iiveg- vagy szinte-

tikus sz6ler6sit6sii betonszerkezetek it6'

ny6ba. Ez a gondolkod6s vil6gszerte jelen

van 6s terjed. A Dtezdai Miiszaki Egye-

tem h6rom professzora, Manfred Curbach
(Institut fiir Massivbau), Chokri Cherif

(Institut fiir Textilmaschinen und Textile

Hochleistungswerkstofftechnik) 6s kol-

l6g1ja, Peter Offermann a hagyomSnyos

betonvassal tdrt6n6 term6k-el66llit6s sor6n

a vas helyett szlnszillakat alkalmazott. A

szlnsz|laktart6sabbak a betonvasn6l is, 6s

korc6zi6ra sem hajlamosak. EzzeI a meg-

old6ssal nagyon karcsri, egyben er6s szer-

kezetek is el66llithat6k, remek p6lda erre

az illtaluk klszitelt szlnsz|las adagol6sir

betonkanap6.

IPARI KORilYEZETBElI
Ipari kdrnyezetben egyel6re a mtisz6l- 6s

tivegsz6l-meger6sit6s az elterjedt. Ennek

f6bb okai a gazdasilgoss6gban es az ipari

bedolgozhat6s6gban rejlenek. A sv6jci

Geobrugg c6gcsoporthoz tartoz6 Brugg

Contec AG m5r az 1970-es 6vekt6l fog-

lalkozik szintetikus sz6ler6sit6ssel. A flb-

r illillt szller osit6 sii b etonszerkezeteket ille -

t6en tdbb mint 20 6ves tapasztalattal ren-

delkeznek, ami szhmszeriisitve tdbb mint

20 milli6 nlgyzetmlter elk6sziilt, haszn6-

latban l6v6 ipari padl6t 6s t6rbetont jelent

Eur6pa-szerte. Ez 2700 futballp6lya terii-

let6nek felel meg! Gyorsul6 vil6gunk tech-

nol6giai fejl6b6s6nek kulcsa a gazdas6-

gos megold6sok keres6se. Egy-egy elj6r6s

tdmeges alkalmazflsilnak felt6tele a ver-

senyk6pes fu 6s a gyorsabb, egyszeriibb

kivitelez6s. Az 6piI6ipar teriilet6n ilyen

term6kek az ipai padlSk meger6sit6s6re

haszn6latos fibrill6lt polimer sz6l, a High

Grade sz6l, illetve a speci6lis betonszer-

kezetek meger6sit6s6re alkalmazott, egye-

diil6ll6 Concrix bikomponensti makr6sz6l.

Az Eurocode 2 szerinli m6retez6s igazolja,

hogy kiil<inb ozb lpiletszerkezetekn6l
a Fibrofor  High Grade fe lhaszndl6sa

sziiks6gtelennd teszi a SZok6sos ac6lbet6t

vagy hegesztett h616 hasznfllatht. Aha-

ZAHA HADID, A BETOIISZERKEZETEK
IKOlIIKUS ATAKJA
Zaha Hadid mert kis6rletezni, uj anyago-

kat kipr6b6lni, 6s ez6,ltal olyan 6pit6szeti

formfkat hozott l6tre, ami addig a ,,hagyo-
m6nyos" lpitdszeli megold6sokkal elk6p-

zelhetetlen lett volna. Szerette a betont,

mivel szabadsfgot adott neki a tervez6s-

ben, az elk6pzel6seihez azonban a betont

is rijra kellett defini6lni. Sz6mos el6tegyilr-

t6t, designert, kivitelez6t vont be, hogy

A Zaha Hadid dltal tervezett R0CA London Gallery bejiirata




