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3D betonnyomtatás a LafargeHolcim legújabb 

innovációja 

A LafargeHolcim innovatív hozzáállása révén igyekszik megragadni a három dimenziós nyomtatásban 

rejlő lehetőségeket és olyan speciális építőipari megoldásokat fejleszteni, amelyekkel versenyképes 

lehet ezen a piacon. A Csoport a francia XtreeE start-up céggel alakított ki partneri viszonyt, amely 

nagy volumenű 3D nyomtató rendszerek fejlesztésére specializálódott. Ez az együttműködés tette 

lehetővé, hogy Európában elsőként olyan beton szerkezeti elemet bocsássanak piacra, amely 3D 

nyomtatóval készült. 

 

A digitális forradalom az építőiparban is érezteti hatását, így teszi lehetővé a 3D nyomtatási technika 

komplex geometriai struktúrák létrehozását, a hagyományos módszerekkel összevetve sokkal 

elfogadhatóbb áron és rövidebb gyártási idővel. A LafargeHolcim három potenciális piacot azonosított: 

építészeti megoldások magas hozzáadott értékkel, egyedileg épített megfizethető otthonok, illetve 

robotok által előre gyártott épületelemek. 

 

A Lyon közelében található L’Isle d’Abeau Kutató és Fejlesztő központban a LafargeHolcim csapatai 

tudományos és technológiai szakértelmüket ötvözve egy sor kísérleti betonkeveréket állítottak elő, 

amelyek alkalmasak a 3D nyomtatáshoz. 

 

A LafargeHolcim külön erre a célra fejlesztette és biztosította az alábbi két 3D nyomtatási 

technológiával készült szerkezethez szükséges anyagokat is: 

 

- Egy 4 méter magas teherhordó pillérszerkezet, amelyet az XtreeE csapata nyomtatott, és a 

Fehr Architectural épített össze. A tartószerkezet egy játszótér fölé nyúló féltető 

megtámasztására szolgál egy francia középiskolában (Aix-en-Provance, Franciaország). Ez az 

első 3D nyomtatással készült szerkezeti elem, amelyet Európába értékesítettek. 

 

- Illetve egy, az Ile-de-France regionális hatóság számára készült forradalmi dizájnnal alkotott 

pavilon, amely az XtreeE, a Dassault Systémes, az ABB és a LafargeHolcim közös 

együttműködésének gyümölcse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                   

Teherhordó pillérek, az első ilyen jellegű             Az Ile-de-France regionális hatóság számára készült pavilon. 

                 szerkezet, amelyet Európában értékesítettek. 
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Ezek a fejlesztések hangsúlyozzák a LafargeHolcim elkötelezettségét az olyan innovatív megoldások 

terén, amelyekkel értéket teremt ügyfelei számára. A LafargeHolcim rendelkezik a világ legnagyobb 

Kutató és Fejlesztő központjával az építőipari szektorban, 1750 szabadalmat tudhat a magáénak és 200 

kutatót foglalkoztat. 

"Az innováció már-már a DNS-ünk részét képezi, hisz csak így vagyunk képesek válaszokat adni a jövő 

építőipari piacának kérdéseire."- mondta Kuperfarb Gérard, a LafargeHolcim Növekedés és innováció 

csoportjának vezetője. "Büszkék vagyunk rá, hogy úttörők lehetünk a 3D nyomtatás forradalmi 

technológiájában, amely nagymértékű pontosságot tesz lehetővé, miközben az építési időt jelentősen 

lecsökkenti." 

 

 

A LafargeHolcim-ról 

A LafargeHolcim 90 országban van jelen, kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton 

gyártásában, a LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) így világvezető az építőanyag-

iparban. Világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd 

CHF volt 2015-ben. Tevékenysége példaértékű a kutatás és fejlesztés területén: az otthoni 

munkálatoktól a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi termékekkel, 

innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgál. Elkötelezett az iránt, hogy 

fenntartható megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását, és hozzájáruljon a 

magasabb életminőséghez, megfelelve a növekvő urbanizáció kihívásainak. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 
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