Magyar Alagútépítő Egyesület

Hungarian Tunnelling Association

A Nemzetközi Alagútépítő és Felszín Alatti Terek
Egyesület ((ITA-AITES) magyarországi Egyesülete
H-1024, Budapest Lövőház u. 37 sz.
Levélcím: H 2000 Szentendre, Ady E. 44/b.

Member of the International Tunnelling and
Underground Space Association (ITA-AITES
H-1024, Budapest Lövőház u. 37 sz., Hungary
Postal address :H-2000. Szentendre, Ady E. 44/b.
Hungary
Tel: +36 26 319 368, Fax: +26 319 368
Web: www.ita-hun.hu ; E-mail: geovil@geovil.hu.Tel:

Tel: +36 26 319 368, Fax: +26 319 368
Web: www.ita-hun.hu ; E-mail: geovil@geovil.hu.

MEGHÍVÓ
A Magyar Alagútépítő Egyesület tisztelettel meghívja Önt az előadás sorozat 2. szakmai informáló
előadásra és konzultációra
Időpont: 2010. 06. 03. csütörtök 15:00, időtartam kb. 3,5 óra.
Az előadás helyszíne a SWIETELSKY Magyarország Kft. kedves, támogató felajánlására irodájuk nagy
tárgyalója (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B épület V. em.).
Javasolt a tervezők, szakértők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők és egyetemi oktatók
számára elsősorban az építőmérnöki szakmában.

1. előadás címe: A MAPEI a lövellt betonos alagútépítésben
Előadó: Szautner Csaba, MAPEI
Az előadás tematikája az alábbi:

•
•
•
•
•
•

A MAPEI és az UTT bemutatása
lőttbeton technológia
lőttbeton adalékszerek
lőttbetonozás során felmerülő problémák és lehetséges megoldásuk
lőttbeton mint belsőhéj beton
alagútépítés során alkalmazott vízszigetelési megoldások

Időtartama kb.: 60 perc + kérdések
2. előadás címe: Lőttbeton technológiai és szigetelési megoldások a mélyépítésben és az alagútépítésben
Előadó: Berecz András, SIKA
Az előadás tematikája az alábbi:
•
•
•
•

A Sika AG és a Sika Hungária Kft. tevékenységének rövid bemutatása, 100 éves a Sika konszern
Lőttbetontechonlógiai megoldások, bedolgozó berendezések.
Elvárások, követelmények a lőttbetonnal kapcsolatban
Tömítéstechnikai és szigetelési megoldások a mélyépítésben és az alagútépítésben.

Időtartama kb.: 60 perc + kérdések
3. előadás címe: A lőttbetonozási technológia fejlődése és irányvonalai / Development and trends in
sprayed concrete
Előadó: Fehér Károly és Lars Hage ,BASF
Az előadás tematikája az alábbi:
•
•
•

A BASF legújabb lőttbetonozás technológia fejlesztései
Kötésgyorsítők, plasztifikálók, és egyéb adalékszerek
Felszerelések

Időtartama kb.: 60 perc + kérdések

Kérjük, hogy részvételi szándékát a résztvevők nevének, lakcímének és kamarai azonosító számának
megadásával jelezze vissza legkésőbb június 2-án déli 12 óráig az alábbi e-mail-címre:
agnes.varo@mottmac.com
A válsz e-mail címet kérem feltüntetni.
Az előadás az éves tagdíjat kifizetett Egyesületi Tagoknak díjmentes, másoktól 3000 Ft támogatást várunk a
helyszínen, mert az akkreditációs pontok megítéléséért díjat kért a MMK. (A helyszínen is rendezhető az
Egyesületi tagsági díj).
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