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BEVEZETÉS 

Az élelmiszer-, ital-, autó-, elektromos-, műanyag-, 

gépipar, stb. gyártóüzemeiben, raktárcsarnokaiban 

és logisztikai központjaiban a nagy teherbírású 

padlózat anyaga beton, mely a megfelelő felü-

letképzést követően nagy kopásállóságú, tömör, 

mechanikai behatásoknak ellenálló, könnyen 

tisztítható és sík felülettel rendelkezik. A beton 

alapvető fizikai tulajdonságaiból adódik, hogy 

a hézagok nélküli nagy kiterjedésű betonpadló 

megreped, és a repedések jelentősen megnyílnak. 

Ez nem kívánatos jelenség, így számos módszer 

került kifejlesztésre a vázolt tendencia csökkenté-

sére illetve megszüntetésére (pl. utólag bevágott 

hézagrendszer, acélháló, acélszál). A következő 

néhány bekezdésben bemutatjuk a jelenleg leg-

gyakrabban alkalmazott ipari padló építési 

gyakorlatot és az azzal járó kockázatokat, valamint 

a SHRINK-COMP zsugorodás-kompenzáló beton-

nal készülő hézagmentes ipari betonpadlót.

CÉL 

Az alábbi tájékoztató célja, hogy felhívja a beruházók, műszaki ellenőrök, 

illetve építész- és statikus tervező kollégák figyelmét a jellemző padló meghi-

básodásokra és segítséget nyújtson annak elbírálásában, hogy mely ipari padló 

építési technológia (vágott hézagos vagy hézagmentes) elégíti ki leginkább 

az ipari padlóval szemben támasztott követelményeket. Annak ellenére, hogy 

ez az anyag a SHRINK-COMP technológiát részesíti előnyben, minden kijelen-

tése objektív megfigyelés eredménye és igaz adatokra alapul.  A bemutatott 

beton- és építéstechnológia (SHRINK-COMP zsugorodás-kompenzáló beton) 

felsőbbrendű bizonyos ipari padlókkal kapcsolatos kihívások kezelésében, kü-

lönösen kis és kemény kerekű járművek (béka, targonca) erős forgalmát viselő 

padlók esetén.

SHRINK-COMP* ipari felhasználású hézagmentes**  
betonpadlók gyártóüzemekbe és raktárcsarnokokba 

*: a 10. oldalon meghatározott definíciójú zsugorodás-kompenzáló betont alkalmazó technológia elnevezése

**: utólag bevágott hézagok nem készülnek
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Ipari padló részlegesen bevágott 
sűrű vakhézagokkal

10-20mm

100x

1. ábra – Megnyílt hézag 2. ábra – Letöredezett hézagél/táblaszél

A 2. ábrán látható hézagerózió a targoncák és 
a targonckerekek károsodását okozza, megnö-

velve a targoncák szervizigényét és elősegítve a 

targoncakerekek elhasználódását.

Ipari betonpadlók építésekor a random repedések elke-

rülése érdekében egy részlegesen bevágott (általában 1/3 

vastagságban) vakhézag rendszert alakítanak ki a felületen. 

A vakhézagok jellemző távolsága 5-7 méter. Ez a gyakor-

latban azt jelenti, hogy a nagy területen elkészült padlót 

’felszabdalják’ kisebb táblákra. A részlegesen bevágott 

vakhézag lehetővé teszi, hogy a repedések irányítottan a 

hézagok alatt alakuljanak ki, ízlésesebb látványt nyújtó és 

könnyebben javítható formában. A hézagok folytonossági 
hiányosságok a betonpadló felületén, nem különböznek 
a repedésektől (szaknyelven irányított repedéseknek is 
nevezik őket) és a padló meghibásodásának forrásául 
szolgálnak. A betonpadló élete során ezek a hézagok meg-
nyílnak, (1. ábra), majd járműforgalom hatására a hézagélek 
letöredeznek (2-3 ábra). Ezek kellemetlen látványt nyújta-

nak és a használhatóság fenntartása érdekében állandó 
javításra szorulnak, ami kiadással és a termelés időszakos 

leállásával jár. Aki beruházóként ezt a padlótípust választja, 

el kell fogadnia a konstrukció fenti velejáróit.
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3. ábra – Kis és kemény kerekű járműforgalom hatá-

sára letöredezett hézagél/táblaszél

A 3. ábra egy előrehaladott stádiumú hézagél letö-

redezést demonstrál (a hézag megnyílásának és a 

táblaszél felhajlásának együttes eredményeként). 

Az ilyen jellegű károsodások elkerülhetetlenek kis 

és kemény kerekű járműforgalomnak kitett vágott 

hézagos ipari betonpadlókon. A 1-3. ábrákon bemu-

tatott állapotú hézagok csökkentik a csarnokban 
végzett munka sebességét, így a termelékenysé-
get, jelentősen csökkentik az ott foglalkoztatott 
dolgozók komfortját, és a hézagok kijavításának 
költsége állandó kiadást jelent a tulajdonosi kör 

számára.

Általános esetben egy 10 000 m2-es csarnokban 3 

km hézag készül az ipari padlón.

A beton vastagság mentén egyenlőtlen kiszára-

dásának hatására a padlólemezek széle minden 
repedés és hézag mentén illetve a padló ke-
rületén felhajlik, azaz függőleges deformációt 

szenved, melynek hatására romlik a felület sík-

pontossága (4. ábra). Nem ritka, hogy a felhajlás 

eredményeként a tábla széle 2 cm-rel magasab-

ban van, mint a tábla közepe. 
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Hagyományos ipari padló
síkpontossága

Allen Face Run Chart 
(X tengely=méter; Y tengely=miliméter)

4. ábra – Felhajlás a hézagoknál, a padló kereszt-

metszete vonalak mentén D-Meter®-rel mérve, 6 

m hézagtávolság, 6 éves padló (az ábrákon jól 

kivehetők a táblaszélek megemelkedése 3, 9, 15, 

21, 27 és 33 méternél)

Táblaszéli felhajlás
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A fent bemutatott és szemléltetett meghi-
básodások miatt egyre elterjedtebbé válik a 
hézagmentes ipari betonpadlók alkalmazása 
hazánkban éppen úgy, mint külföldön és a ten-
gerentúlon. Számos, hézagmentes megoldás 
létezik: acélszálas, folytatólagosan vasalt, zsu-
gorodás-kompenzáló beton vagy utófeszített 
padlólemez – a nyújtott teljesítőképesség sor-
rendjében. Teljesen repedésmentes szerkezetet 
csak zsugorodás-kompenzáló betonból vagy 
utófeszítéssel kapunk (ACI 360R).

A zsugorodás-kompenzáló beton alapjaiban külön-

bözik a hagyományos betonoktól.

Anyagtulajdonságaiból és a padló építéstechnoló-

giájából adódóan átlagosan 1600 m2-es területek 

hézagmentes-repedésmentes lebetonozását teszi 

lehetővé. Ez 80-90%-kal csökkenti a hézagmeny-
nyiséget. A napi betonozási ütemet határoló 

munkahézag teherátadóan és élvédelemmel ellát-

va készül. Mindezekkel arányosan csökken a padló 

karbantartási költsége. Mivel az ipari padló meg-

hibásodások két fő oka a hézagok jelenléte és a 

táblaszélek felhajlása a hézagok mentén, hézag-

mentes padló alkalmazásával a fenti problémák 

gyökerét kezeljük.

›  A hagyományos vágott hézagos építéstechnológiával készülő ipari padló a hézagok (és eset-

leges repedések) mentén a beton kiszáradása során felhajlik. A felhajlás mértéke akár 1-2 cm 

is lehet, Ez nagymértékben rontja a padló síkpontosságát, azaz az ipari padlón bármilyen 

csillapítás nélkül közlekedő targoncák futását.

›  A vágott hézagos padlók használata során kialakuló hézag rongálódások és a felhajlásból 

adódó síkpontosság romlás csökkentik a létesítményben folyó munka termelékenységét, 

odáig fokozva ezt, hogy a kijavításuk idejére szükség lehet a termelés teljes leállítására.

Zsugorodás-kompenzáló 
betonnal készülő hézagmentes 
ipari betonpadló

max: 2-3mm

-80,-90%
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Műszaki paraméterek

A ZSUGORODÁS-KOMPENZÁLÓ 
BETON MEGHATÁROZÁSA

Egy speciális duzzadó adalékszerrel készí-

tett beton, melynek rugalmasan gátolt kezdeti 
duzzadása kompenzálja a beton azt követő szá-
radási zsugorodását (5. ábra). 

ALKALMAZÁSA

Mivel a zsugorodás-kompenzáló beton rugal-

masan gátolt duzzadása megegyezik a zsu gorodás 

mértékével, zéró nettó térfogatváltozást és zsugo-

rodási feszültségektől mentes padlólemezt kapunk. 

Így eltekinthetünk a zsugorodásból adódó feszült-

ségek felszabadítására alkalmazott 5-6 méterenként 

bevágott hézagok kialakításától. A gyakorlati alkal-

mazásban ez azt jelenti, hogy átlagosan 40x40 

méter oldalhosszúságú padlótáblákat készít-

hetünk közbenső hézagoktól és repedésektől 

mentesen. A táblaméretet gyakorlatilag a beto-

nozó csapat napi teljesítménye szabja meg, nem 

a technológia határa.
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5. ábra – A zsugorodás-kompenzáló beton kez-

deti duzzadása és azt követő zsugorodása

MŰKÖDÉSE

A zsugorodás-kompenzáló beton duzzadását 

gátló rugalmas kényszer egy enyhe acélháló a 

padló vastagsága mentén megfelelően pozíci-

onálva. A beton duzzadása húzófeszültséget 

ébreszt az acélhálóban, aminek hatására a be-

ton nyomás alá kerül. Ez az ’előnyomás’ szolgál 

a betonban a későbbi zsugorodásból adódó hú-

zófeszültség kiegyenlítésére. A duzzadás által 

keltett ’előnyomás’ mindig nagyobb vagy egyen-

lő, mint a követő száradás során végbemenő 

zsugorodásból adódó húzófeszültség. Így a be-

ton zsugorodás hatására nem kerül húzásba, ami 

a repedések megjelenését és a hézagok szüksé-

gességét okozza. Ezeken felül, ha a zsugorodás 

lejátszódása után is marad duzzadás a szerke-

zetben az abból származó feszítőerő jelentősen 

növeli a padló teherbírását és a lemez utófeszí-

tett szerkezetként funkcionál.

HASZNÁLATA

A zsugorodás-kompenzáló beton duzzadásának 

mértéke és üteme kulcsfontosságú a zsugoro-

dás-kompenzálása szempontjából. A duzzadás 

mértékét sok tényező befolyásolja: az alkalma-

zott cement típusa, a v/c tényező, az alkalmazott 

vasalás mennyisége, a hozzáadott duzzadó ada-

lékszer típusa és mennyisége stb. Következésképp 

minden alkalmazáshoz egyedileg el kell végezni a 

beton laboratóriumi próbakeverését a helyi anya-

gok felhasználásával és be kell állítani a keverék 

összetételét a kívánt duzzadás biztosítása érdeké-

ben. Tehát a zsugorodás-kompenzáló beton nem 

használható rutinszerűen, minden padlóépítéshez 

részletesen ki kell dolgozni az egyedi technológiát.
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FELHAJLÁS

A SHRINK-COMP ipari padló nem hajlik fel, azaz meg-

őrzi a padló építéskor elért síkpontosságát (6.ábra).
A felhajlásból adódó feszültségek kiküszöbölése 

csökkenti a repedések megjelenésének valószínű-

ségét és növeli a padló teherbírását, azaz kisebb 

padlóvastagságot alkalmazhatunk azonos teherre (a 

padlóvastagság általában 5 cm-rel csökkenthető egy 

hagyományos betonból készülő padlóhoz képest).
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Hagyományos ipari padló SHRINK-COMP ipari padló

6. ábra – Nagy síkpontosság, hézagmentes padló (FF74/FL66)

›  Zsusgorodás-kompenzáló betont alkal-

mazva  átlagosan 80-90%-kal csökkentjük 

a hézagok mennyiségét. A munkahéza-

gokat élvédelemmel látjunk el, így nem 

alakul ki a látványt és a használati érté-

ket rontó hézagélek letöredezése.

›  Hagyományos betont alkalmazva 

átlagosan 5 cm-rel nagyobb padlóvas-

tagság szükséges azonos teherbírás 

eléréséhez. Ez jelentősen növeli az 

ipari padló bekerülési költséget.

›  A repedések és hézagok minimalizálá-

sával egy kisebb karbantartási igényű 

vagy karbantartást egyáltalán nem 

igénylő padlót kaphat.

›  A kisebb padlóvastagság és a karban-

tartási költségek elmaradása alacsony 

életciklus költséghez vezet.

A Shrink-Comp Europe Kft. 

A zsugorodás-kompenzáló beton ipari padló terve-

zése és építése mérnöki háttérmunkát igényel, mely 

kiterjed a fellépő terhelésre való padlóméretezésre, a 

betonösszetétel meghatározására, a beton építés köz-

beni folyamatos minőségellenőrzésére, és tervezői 

művezetésre. Világszinten 40 éves tapasztalat létezik a 

zsugorodás-kompenzáló betonnal való padlóépítés te-

rületén. Magyarországon egyedül a Shrink-Comp Europe 

Kft. rendelkezik a fenti kompetenciákkal. A technológia 

szakkivitelezője, a Ver-Bau Kft, nagy felkészültségű ta-

pasztalt ipari padló kivitelező. 1995 óta foglalkoznak 

padlóépítéssel, és hozzáértő szakemberekkel valamint 

korszerű gépparkkal rendelkeznek.  

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

Ingyenes konzultációért hívja  

Vass Miklós t a +36 70 613 0121  számon!
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