
 

 
A BME Építőmérnöki Kar meghirdeti  

az Építőmérnöki Szakkollégium, és a Szakmai hét rendezőbizottság közös 
szervezésében, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék segítségével  

 
 

IV. HOLCIM PRÓBAKOCKA KÉSZÍTŐ VERSENY 
 

Idén ősszel negyedik alkalommal kerül megrendezésre az építőmérnöki kari Holcim 
próbakocka készítő verseny. A verseny az Építőmérnöki Szakmai Hét keretén belül, 2012. 
szeptember 17-én lesz megrendezve.   

A versenyen a 3 db beton próbakockát saját receptúra alapján a versenyzőknek saját 
kezűleg, betonból kell legyártani az általunk biztosított anyagokból, a beton próbakockákra 
(150mm élhossz) érvényes szabvány szerint.   

A részletes kiírás 4 legfontosabb pontja:  
• A próbakockát saját receptúra alapján kell elkészíteni.  
• A próbakockákat csak az általunk biztosított adalékanyagokból, adalékszerekből, 

 eszközökkel lehet készíteni. 
• A bírálás legfontosabb szempontja a próbakockák szilárdsága. 
• A szilárdságot 3 napos korban mérjük. 

 
A verseny díjazása: 

• I.díj: 12.000Ft 
• II.díj:  8.000Ft 
• III.díj: 5.000Ft 

 
A verseny fontosabb időpontjai:  

• A jelentkezés folyamatosan a http://szakkollegium.vpk.bme.hu oldalon. Itt találhatók 
további friss információk is.  

• A kockakészítő verseny: szeptember 17-én (hétfőn), 15:00-kor kerül megrendezésre, a 
Vásárhelyi Pál Kollégium tetőteraszán.  

• A vizsgálat időpontja: szeptember 20. (csütörtök) 16:00. Építőanyagok és 
Mérnökgeológiai Tanszék laboratóriuma.  

• Eredményhirdetésre szeptember 20-án, az Építőmérnöki Szakmai Hetet lezáró 
állófogadáson kerül sor.  

 

Kardos Nóra 
Próbakocka verseny főszervező 

BME Építőmérnöki Kar 
                (+36 20 262 8875)   

 
 

Tatár Gábor 
Szakmai Hét főszervező 
BME Építőmérnöki Kar 

(+ 36 30 870 0922) 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Részletes versenykiírás 

 

Általános követelmények  

• A beton próbakockát minden csapat saját receptúra alapján kell, hogy elkészítse.  

• A receptúrát legkésőbb a verseny kezdete előtt egy nappal le kell adni, e-mailen elküldeni 

a következő címre (kardos.nora5@gmail.com), hogy a kívánt alapanyagokat a helyszínre 
hozhassuk  

• A verseny során 3 db beton próbakockát (150 mm élhosszúságú) kell elkészíteniük a 

versenyzőknek. Ez összesen 10,125 cm3  betont jelent 

• A próbakockához az általunk biztosított alapanyag használható:  

o Cement  

o Adalékanyag 

o Víz (csapvíz) 

o Adalékszerek 

• Az anyagok kiméréséhez mérleget, az adalékszer méréséhez mérőedényt biztosítunk. 

• Az adalékanyagok víztartalmának méréséhez mikrohullámú sütő segítségét tudjuk 

biztosítani. 

• A beton keveréséhez műanyag vödröt biztosítunk.  

• A próbakockák sablonjait szintén biztosítjuk. Ezeket a BME Építőanyagok és 
 Mérnökgeológiai Tanszék bocsájtja rendelkezésünkre.  

• A beton próbakockába történő betömörítését kézzel kell elvégezni tetszőleges 

szerszámmal.  

• A próbakockák kizsaluzása szeptember 18-án lesz 1 napos korban, a kizsaluzást a csapatok 

 végzik.  

• A próbakockák tárolási módjának kiválasztása a csapatok feladata. 

• A próbakockák nyomószilárdsági vizsgálata szeptember 20-án lesz 3 napos korban. Ezen a 

 csapatok részvétele lehetséges.  

• A versenyen való részvétel feltétele egy teszt kitöltése, melyben a betontervezés 

 alapszabályaival kapcsolatban kell majd néhány alapkérdést megválaszolni. 
Felkészüléshez  ajánljuk az Építőanyagok I. tantárgy gyakorlati segédletét, és a 
www.betonopus.hu honlapot. 

 



 

 

Amit mi biztosítunk: 

• A beton előállításához szükséges anyagokat, 

• Az anyagok méréséhez szükséges edényeket, és mérleget,  

• A sablonokat,   

• A keveréshez szükséges vödröket,  

• A keveréshez, és betöltéshez szükséges kőműveskanál, és serpenyő,   

• Az öntőformákhoz leválasztó olaj  

 

Amit nem szabad használni:  

• A próbakockák elkészítése saját, hozott alapanyagokból nem megengedett. 

• A kizsaluzás után nem szabad használni felületi utókezelést (pl. Párazáró paszta), de a 

 kockák lefóliázása megengedett.  

• A tömörítéshez nem szabad használni saját vibrátort, illetve egyéb tömörítésre alkalmas 

 gépet.  

 

Pontozás:  

A pontozásnál három tényezőt veszünk figyelembe: 

• Az első tényező a betonkockák nyomószilárdsága. Maximum 50 pont adható.  

• A második tényező a teszt. Maximum 25 pont adható 

• A harmadik tényező az előre leadott beton receptje, melyet tanszéki segítséggel fogunk     

 kiértékelni. Maximum 25 pont adható  

 

Sikeres felkészülést kívánunk! 

 

 


