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A beton ipari padló egy igazi „Nagymenő” 
a mai építőipari kivitelezéseken. Egy olyan 
rendszer, mely rendkívül gazdaságos, sok-
oldalú megoldást kínál gyár és csarnoképí-
tőknek egyaránt. A gazdaságossága abban 
rejlik, hogy gyakorla� lag egyetlen beton-
réteggel egy végleges, nagy teherbírású, 
nagy síkpontosságú, eszté� kus, és tartós 
felület hozható létre. Ahhoz azonban, 
hogy minden szempont teljesüljön, hoz-
záértő, körültekintő munkára van szükség.

Bár a padló, például egy raktár épület leg-
jelentősebb része, mivel nem tartozik a 
szerkezethez, a tervek jelentős részében az 
ipari padló rétegrend csupán megemlítésre 
kerül.  Így a megoldás részletei sok esetben 
a kivitelezői tapasztalatra vannak bízva.

A minőségi betonpadlók készítéséhez el-
engedhetetlen a megfelelő szakismeret és 
együ� működés a tervező, a kivitelező és a 
betongyár közö� . 

Ugyanakkor nem elhanyagolható az a 
tudás, amivel a megrendelő rendelkezik.  
Az épület lehető legpontosabb meghatá-
rozásához szükség van a funkcióra, a tevé-
kenységgel kapcsolatos berendezésekre, 
szokásokra, amelyek az építési terület is-
meretével együ�  az alapját képezik a terve-
zői munkának. Egy padló esetében mindez 
kiemelten fontos, mert a padlókkal szem-
ben állíto�  igények a legkülönbözőbbek 
lehetnek az eszté� kai elvárás, a síkpontos-
ság, a teherbírás és vegyi ellenállóképesség 
szempontjából. A kialakult megrendelői 
igények pedig befolyásolják az ágyazat, a 
beton szükséges minőségét és vastagsá-
gát, a megerősítés mértékét, a dilatációk 
kialakítását, a kivitelezési technológiát és 
természetesen a költségeket is.

A beton ipari padlókat elsősorban sta-
� kai igénybevételekre tervezik. Ezeknek a 
számításoknak általában az alapja a TR34 
ipari padlós irányelv. A tervező fi gyelem-
be veszi a különböző terheléseket, melyek 
a raktározásból, rakodásból, szállításból 
adódnak, ezeket természetesen vizsgálni 
kell nem csak a tábla közepén, hanem a szé-
leken és a sarkokon is egyaránt. Az épület 
ado� ságainak és a megrendelői igénynek 
megfelelően meghatározásra kerülnek a 
kialakítandó fugák, táblaméretek és szük-
séges betétek, megerősítések. Miután a 
betonlemez egy rugalmas alátámasztásnak 
tekinthető ágyazatra kerül, a teljes rend-
szer hosszú távú működésének a feltétele a 
sta� kai igényeknek megfelelő alap (altalaj 
és ágyazat). 

Általában a sta� kai szempontok fi gye-
lembevételét követően megterveze� nek 
tekin� k a padlót, ami betonból készül. 
Azonban a beton, matema� kai hasonla� al 
élve, egy sokismeretlenes egyenlethez ha-

sonlít. A különböző összetevők minősége, 
azok aránya, a környeze�  feltételek, mind-
mind együ� esen határozzák meg a vég-
eredményt. Ennek fi gyelembevétele nélkül 
gyakran előfordulhatnak nem várt repedé-
sek, vetemedések, melyek elsősorban a be-
ton zsugorodására vezethetők vissza. 

Mindez nem hagyható fi gyelmen kívül, 
ezért kidolgoztunk egy Zsugorodás Mérete-
ző Programot, mely a beton alapanyagainak 
és a környeze�  viszonyoknak ismeretében 
segít meghatározni annak zsugorodását 
és ezzel együ�  javaslatot ad a maximális 
biztonságos táblaméretre. Amennyiben a 
megoldás nem egyezik a megrendelői igé-
nyekkel, lehetőség van az adatok változta-
tására. A vastagság, betonszilárdság, vagy 
zsugorodás csökkentés, kompenzálás alkal-
mazásával a táblaméretek a kívánt nagysá-
gúra állíthatók. 

A MAPECURE SRA 25 zsugorodás csök-
kentő adalékszer több mint 30%-kal képes 
redukálni a zsugorodást, ha pedig együt-
tesen kerül alkalmazásra az EXPANCRETE 
expanzív adalékszerrel, a korai zsugorodás 
mértéke 60% fele�  csökkenthető.

A zsugorodás méretezés ötvözése a 
sta� kai számításokkal egy műszakilag ki-
fogástalan betonpadló méretezésére ad 

lehetőséget. A megrendelőknek már csak 
egy kérdésük szoko�  maradni, az ÁR….! En-
nek megválaszolása nem egyszerű feladat, 
ugyanis nem mindegy mivel mit hasonlít 
össze.

Szere� ük volna, ha partnereink minden 
kérdésre teljes választ kaphatnak, ezért ké-
szíte� ünk egy Padló Kalkulátor Programot. 
A teljes padlóköltséget kiszámolható a be-
állíto�  egységárakkal. A program lehetővé 
teszi, hogy a teljes felületre vonatkozóan 
fi gyelembe vegyük a beton árán kívül az 
acél vagy poli-propilén betétek, az extra 
adalékszerek, fugakialakítás és egyéb té-
nyezők költségeit. A kalkulátor a beállíto�  
használa�  időszakra képes számolni a kar-
bantartások költségeivel is.

A Mapei a három program együ� es 
használatát javasolja, mert tapasztalataink 
alapján azok jelentős segítséget nyújtanak 
megrendelő és tervező Partnereinknek a 
legop� málisabb beton ipari padlók meg-
tervezésében. 

Amennyiben Ön érdeklődik a padló 
kalkulátor program iránt, úgy keresse a 
Mapei betontechnológiai munkatársait.

https://www.mapei.com/hu/hu/
szaktanacs-mapei

Az ipari padló
méretezésről

TERVEZÉSI ADATOK
f ck = N/mm2 30 mm 250

fctk, fl = N/mm2 3,9 K = N/mm3 0,07
fctk = N/mm2 2,1 Szál: kg/m3 3
fctm = N/mm2 2,9 FR,j= Mpa fr1 1,16 fr4 1,06
Ecm = kN/mm2 32,8 l = mm 893,1

n = N/mm2 0,56 Negative moment capacity Mn = Nmm 40467
d = mm 187,5 Ultimate Positive moment capacity Mu = Nmm 8219

TERHELÉSEK

50 10

30 20
a = mm 200
b = mm 100

1,6 1,6
mm 80 mm 56
kN 48 kN 32

40 Qk = kN/m2 10
100 Gk = kN/m2 10
100 1,35

1100 1,5

a = mm 56 207 grid: a = m 5 a = mm 250

Acomb = mm2 134153 0,23 grid: b = m 4 b = mm 250

g = 1,2 Pu = kN Pu ext (reqd) = kN 164

Spreading area distance - r =

P = kN 80
96

Pu = 

Polc rendszer

l1 = mm

l2 = mm

c = mm
rcomb

Pu int (reqd) = kN 314

base plate
column

g(Qk) =

Beépítés

g =

Teherautó
kerék teher kN

g(Gk) =

10000

Pu = 

mm2

Radius of relative stiffness

Mapefibre ST50 Twisted

Lap vastagság
Ágyazat

rcomb/l

Láb tehermax

Megoszló terhelés Vonalszerű terhelés

design Load kN/m 15

g =

Kerék 
lenyomat

Load = kN/m

Kerék teher = kN
Targonca

design Load kN/m2 75

Load = kN/m2

Spreading area distance - r =

30 20
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