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Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák V. 
címû szakmai nap a Miskolci Egyetemen

2019. április 24. 

Az elmúlt évek hagyományait követve idén is megrendezésre került a „Fenntartható Cement- és Betonipari Technológiák” c. szakmai 
nap. A rendezvénynek a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara adott otthont, 2019.április 24-én. A rendezvényen nyolc 
előadás került bemutatásra egyetemek és ipari cégek szakemberei által.

A világviszonylatban évente keletkező nagy mennyiségű 
ipari melléktermék és hulladék hasznosítása a megfelelő 
technológiák alkalmazásával, továbbfejlesztésével megoldható, 
továbbá környezetbarát anyagok fejlesztésére ad lehetőséget 
a CO2 kibocsájtás és energiaigény csökkentése mellett, így 
megvalósítható a fenntartható nyersanyag-gazdálkodás. 
Mindemellett a hazai építőipar növekedése jelentős mennyiségű 
és jó minőségű nyersanyagot igényel a következő időszakban, 
amely további kihívásokat jelent a hazai ipar és K+F+I szektor 
számára. Erre épültek a szakmai nap előadásai is:

Dr. Farkas Géza ügyvezető igazgató, Perlit 92 Kft.
Perlit és trassz jelentősége az építőanyag iparban

Peity Ágnes területi képviselő, CRH Magyarország Kft.
Cement Magyarországon - másfél év értékesítés tükrében

Dr. George Nehma Salem egyetemi docens,  
Dr. Nemes Rita egyetemi docens, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

A beton passzív védelme

Paula Oliveira Figueired MSc hallgató, Dr. Carina Ulsen 
egyetemi docens, Dr. Maurício Bergerman egyetemi docens, 
Sao Pauloi Egyetem, Brazília

Építési-bontási hulladékok hasznosítása Brazíliában – 
Recycling of Construction and Demolition Waste in Brazil

Szabó Roland tudományos segédmunkatárs, Dolgos Fann 
tanszéki mérnök, Gulyás Benjámin tanszéki mérnök, Dr. 
Debreczeni Ákos egyetemi docens, Tóth Alfréd tanszéki mérnök, 
Dr. Mucsi Gábor egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Hulladékból üveghab és geopolimer hab alapú hőszigetelő 
anyag laboratóriumi és méretnagyítási kísérletei

Dr. Kristály Ferenc tudományos főmunkatárs, Miskolci 
Egyetem

Röntgen-pordiffrakció és Rietveld illesztés a 
nanokristályos és amorf kötőanyagok fejlesztésében

Papané Halyag Nóra tanszéki mérnök, Dr. Kristály Ferenc 
tudományos főmunkatárs, Dr. Mucsi Gábor egyetemi docens, 
Miskolci Egyetem

SEM EDX alkalmazása geopolimer fejlesztési 
kutatásokban

Dr. Rácz Ádám egyetemi docens, Dr. Mucsi Gábor egyetemi 
docens, Miskolci Egyetem

„Innovatív Finomőrlési-Szemcsetervezési Technológiák 
Laboratórium Fejlesztése A Miskolci Egyetem Fenntartható 
Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központban” 
című GINOP 2.3.3. projekt eddigi eredményei

A tudományos előadásokat egy, a Miskolci Egyetemen 
nemrég indult projekt ismertetője követte, amely keretében 
beszerzett eszközök nagymértékben hozzájárulnak majd a 
szakterületen jelentkező K+F+I ipari igények kiszolgálására 
a többi kutatóműhellyel szorosan együttműködve. A 
tanácskozást egy laboratóriumi látogatás követte, amelyen a 
résztvevők megtekinthették a Műszaki Földtudományi Karhoz 
tartozó jól felszerelt laboratóriumokat. 

A szakmai nap jó lehetőséget biztosított a területen működő 
cégek (cementgyárak, betonüzemek, minősítő szervezetek) és 
a kutatás – fejlesztés szakembereinek az eszmecserére, amelyre 
több mint 70 fő regisztrált.

A Szervezők bíznak a kutatóhelyek és ipari cégek 
által megkezdett együttműködések folytatásában mind 
a kutatás-fejlesztés-innováció, mind pedig a felsőfokú 
oktatás vonatkozásában, valamint a szakmai nap rendszeres 
megrendezésével hagyományt kívánnak teremteni.

A rendezvény szervezői: Szilikátipari Tudományos 
Egyesület, Cement Szakosztálya, Beton Szakosztálya, a 
MTA Földtudományok Osztály, Bányászati Tudományos 
Bizottság, Bányászati, Geotechnikai és Nyersanyagelőkészítési 
Albizottsága, az MTA MAB Nyersanyagelőkészítési és 
Környezeti Eljárástechnikai Munkabizottsága, valamint 
a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, 
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete, 
továbbá az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Miskolci Egyetemi Szakosztálya.


