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múlt évben sikeresen teljesítettük céljainkat, amelyek után most
újabb kihívások, feladatok várnak ránk. A hatóságokkal és a gyár
vonzáskörzetében élőkkel folyamatos együttműködésben a másodlagos tüzelőanyagok bevezetését tervezzük a Királyegyházi Cementgyárban. Ez a további beruházással együtt járó projekt a magas minőségű
cementtermékek megtartása mellett egy természetes fejlődési lépés
gyárunk számára. A kibocsátás csökkentése mellett az Európában is
egyedülálló gyárunk számára további lehetőséget biztosít arra, hogy
a BAT (Elérhető Legmodernebb Technológia) követelményrendszerének
is teljesen meg tudjunk felelni, mindemellett a helyi gazdálkodók, munkavállalók számára is megélhetést biztosíthat a jövőben.
A beruházás mellett a LAFARGE több évtizedes építőanyag-üzemeinek
tapasztalatait felhasználva Királyegyházán is bevezetjük az új „gyári
működési modellt” a hatékonyabb termelés, ismereteink és tudásunk
továbbfejlesztésének érdekében.
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Meglévő termékkínálatunkat két új cementtípussal is bővítettük.
A mérsékelt kémiai hatásnak kitett felületekre, elsősorban építményekhez szánt SZÜRKE RAPID, és a kivételesen jó tulajdonságokkal rendelkező KIRÁLYKÉK RAPID cementtel biztosítjuk partnereink igényeinek
minél szélesebb körű teljesítését. Ettől az évtől vevőink még magasabb
színvonalú kiszolgálását új ügyfélkapcsolati rendszerünk is segíti, nemcsak Magyarországon, hanem a teljes közép-kelet európai régióban.
Bízom benne, hogy a 2013-ban tervezett beruházásaink, fejlesztéseink
rövid és hosszú távon egyaránt szolgálják termékeink további fejlődését, így partnereink és a Királyegyházi Cementgyár környezetében élők
gyarapodását.
A hideg, havas tavasz után kellemes időjárást
és jó építkezést kívánok!

Felelős szerkesztő: Zadravecz Zsófia,
Marketing kommunikációs vezető
Minden jog fenntartva! 2013.

Aubet Frédéric
Ügyvezető igazgató
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
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ÚJ TERMÉKEINK

Új cementek
Királyegyházáról
Már kaphatók a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárának új termékei. Termékfejlesztésünknek köszönhetően a kedvezőbb tulajdonságokkal, nagy kezdőszilárdsággal rendelkező SZÜRKE RAPID 2013 januárjától SZÜRKE cementünk helyébe lép. Az újonnan forgalomba kerülő,
nagy kezdő- és végszilárdságú, jelentős hőfejlesztésű prémium KIRÁLYKÉK RAPID-ot pedig első sorban
az előregyártáshoz ajánljuk.
SZÜRKE RAPID
CEM II/A-S 42,5 R
A nagy kezdőszilárdságú, 42,5 MPa
szabványos szilárdságú SZÜRKE RAPID
kohósalak-portlandcement alkalmazási
területe leginkább a transzportbetongyártás. Olyan monolit szerkezetekbe
kerülhet beépítésre, amelyek legfeljebb
enyhén agresszív kémiai környezetnek
vannak kitéve, XA1 környezeti osztályig.
Így felhasználható például ipari és civil létesítmények, utak, hidak – amennyiben
más műszaki specifikáció ezt nem tiltja-,
pályaburkolatok, térburkolatok, ipari
padlók, illetve víz- és mélyépítési létesítmények építéséhez.
Az új típusú cementünk az előregyártásban is kiválóan alkalmazható. Jól használható vasbeton és feszített vasbeton
elemek, térkő rendszerek gyártásához,
továbbá jó alapanyag üzemben előállított
nedves habarcsok készítéséhez.
A SZÜRKE RAPID kedvező végszilárdságú, mérsékelt hőfejlesztésű cement,
mely a kohósalak tartalom miatt utószilárdulással is rendelkezik. Téli viszonyok
között is kiválóan alkalmazható. Elsősorban a C25/30 – C50/60 szilárdsági jelű
betonkeverékek készítéséhez ajánlott.
A jó bedolgozhatóság és az alacsony
víz/cement tényező elérése érdekében
betonfolyósító adalékszer használata
ajánlott. Gondos bedolgozással és megfelelő tömörítéssel szép felületeket lehet
kialakítani. Összetétele és mérsékelt hőfejlesztése miatt a repedési hajlam kisebb
mértékű. Nagyon fontos a szerkezet utókezelése, melyet gondosan meg kell tervezni az időjárási körülmények és a helyszíni adottságok figyelembevételével.
4
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Csoposta és 21. századi technológia
a Királyegyházi Cementgyárban
KIRÁLYKÉK RAPID
CEM I 52,5 R
A Királyegyházi Cementgyár újonnan
forgalomba került terméke, a KIRÁLYKÉK RAPID igazi prémiumtermék, és
egyben a magyar gyár büszkesége.
A legmagasabb igényeket is kiszolgáló minőség létrehozásának érdekében
a magyar gyár többek között nagy teljesítményű és egyenletes cementklinker gyártása, valamint egy megfelelő
őrlést segítő adalékszer alkalmazása
mellett döntött. Végül a vertikális cementmalomban történő nagy fajlagos felületű tiszta portlandcementet
a LAFARGE Csoporton belüli műszaki
know-how, valamint a Királyegyházi
Cementgyár mérnökeinek innovatív,
céltudatos munkája tette lehetővé.
A KIRÁLYKÉK RAPID nagy kezdőszilárdságú portlandcement, mely 52,5
MPa szabványos szilárdságával jól alkalmazható előregyártásnál, valamint
vasbeton és feszített vasbeton elemeknél, térkő rendszereknél, továbbá betoncserepeknél és nagy szilárdságú,
nagy teljesítőképességű betonszerkezeteknél. Ezen kívül alkalmas habarcsok, szárazhabarcsok, cement alapú
ragasztók és egyéb javítóanyagok előállításához is.
Gondos bedolgozással és megfelelő
tömörítéssel a KIRÁLYKÉK RAPID alkalmazásával szép felületeket lehet
kialakítani. Az alacsony víz/cement
tényező elérése, bedolgozhatóság
érdekében betonfolyósító adalékszer
használata javasolt. Az elkészült szerkezeteknél nagyon fontos az utókezelés, melyet gondosan meg kell
tervezni az időjárási körülmények és
a helyszíni adottságok figyelembevételével.

Már a Királyegyházi Cementgyár
tervezésekor is prioritás volt az energiahatékonyság és a környezetvédelem
kérdése. Ezért mind módszereiben,mind
berendezésében egy Európában is egyedülálló technológia biztosítja a kiemelkedően egyenletes, kiváló minőségű termékek gyártását.
Az Európai Unió az elérhető legjobb,
legmodernebb technológia alkalmazását írja elő egy újonnan létesülő építőanyag gyár esetén, így a Királyegyházi
Cementgyárat is ennek jegyében tervezték. A legfontosabb mutatók ebben
a tekintetben a gyár hőenergia felhasználásának mértéke és a szigorú környezetvédelmi előírások betartása. Köszönhetően kiváló tervezésének és technológiájának, a Királyegyházi Cementgyár
mindkét fő pontban teljesíti a vállalt kötelezettségeit.
A cementgyártás alapanyagaként
szolgáló portlandcement klinker gyártása során a szükséges fajlagos hőenergia 3200 MJ/kg (megajoule/kilogramm)
alatt marad, és a megfelelő gépek használatával a villamos energia használata
is kedvezően alakul. A gondosan összeállított gyártósoroknak, berendezéseknek köszönhetően pedig a kibocsátott
füstgázok mértéke is jócskán a hatósági
előírások alatt marad.

A gyár további különlegességei a
cementőrlő és gyártó egységek úgynevezett vertikális elrendezésű, görgős
malmai, amelyek egyedülállók a magyarországi cementiparban. A cementmalmok az őrlést és a cementtermék
leválasztását egy malomegységben valósítják meg, az egységbe épített harmadik generációs, nagy hatékonyságú
szélosztályozó berendezés közreműködésével. A Királyegyházi Cementgyár így
kimagaslóan egyenletes minőségben,
az európai cementszabványnak megfelelő CEM I – CEM V típusú termékeket
képes előállítani.
A tervezett másodlagos tüzelőanyagok jövőbeni alkalmazását is segíti az
építőanyag–üzem modern kialakítása.
A cement gyártásközi termékéhez, a
klinker gyártásához egyedülálló égetőkamrás hőcserélő rendszert helyeztünk
üzembe, amely lehetővé teszi a fosszilis tüzelőanyagok jövőbeni kiváltását.
A gyártási technológiát egy, a 21. századnak megfelelő automata minőségellenőrzési laboratórium is segíti, amely a
Királyegyházi Cementgyárban telepített
csőposta hálózat és a nagyműszeres
elemző módszerek révén gyors, megbízható és nagy pontosságú.
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BERUHÁZÁS

Krutek Norbert: „A válogatott és
tisztított, meghatározott hulladékfajták
a cementgyártás természetesnek
számító alapanyagai”

További fejlesztések Európa egyik
legmodernebb cementgyárában
A tervek szerint hamarosan bevezetik a másodlagos tüzelőanyagok
használatát a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárában. Az elmúlt hónapokban az illetékes hatósággal és
a környék lakóival is folyamatosan egyeztetett fejlesztést Krutek Norbert beruházási projektvezető foglalja össze.

Határérték hagyományos

Határérték másodlagos

tüzelőanyagok esetén (mg/m3)

tüzelőanyagok esetén (mg/m3)

A hagyományos és másodlagos tüzelőanyagok kibocsátási határértéke
szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és por esetén. A gyár kibocsátási
értékei a legtöbb komponens esetében jelenleg is a határértékek 5-10%-a.
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Mit jelent pontosan a másodlagos
tüzelőanyag beruházás?
A másodlagos tüzelőanyagok használata valójában a meglévő berendezéseink
kiegészítése egy könnyűszerkezetes tárolóval, és egy onnan a hőcserélő tornyunkhoz csatlakozó zárt feladószalaggal. Ezek segítségével juttatjuk a tervek
szerint a fosszilis tüzelő- és további
adalékanyagokat kiváltó új másodlagos
anyagot végül a kemencébe.
Milyen anyagokat tervez felhasználni a Királyegyházi Cementgyár?
Négy fő anyagkörre kértünk engedélyt,
többek között a máshol már nem újrahasznosítható gumiabroncs-aprítékra,
amely a gyártás során adagolt ként és
vas-oxidot is kiváltja. Fontos helyet foglal el a sorban a biomassza, amely a
helyben elérhető mezőgazdasági hulladékot, például kukoricatöreket, a későbbiekben pedig akár tervezett, termesztetett energiafüvet is jelenthet.
Ezeken kívül további feldolgozásra már
alkalmatlan papír- és műanyagaprítékot használnánk fel – ilyen például a

A Királyegyházi Cementgyár
másodlagos tüzeloanyag beruházása:

tejes doboz, ami valójában papír és gőzölt fém–, továbbá kevert műanyagot,
amelynek körébe például a szénszálas
erősítésű műanyagok is tartoznak.
A laikusnak úgy tűnhet, a Királyegyházi Cementgyár szemétégetőként
is működik majd. Valóban így van?
Nem. Soha nem terveztünk szemétégetőt, és a jövőben sem fogunk. A cementgyártás technológiája ezt nem
teszi lehetővé, ugyanis mást takar a
szemétégetőkben alkalmazott eljárás.
Bár mindkét helyen égésről, égetésről
van szó, a cementgyártásban magas
800-2000 Celsius fokon szó szerint új
anyagokká alakulnak a bevitt elemek,
és nem keletkezik hamu, ugyanis közvetlenül minden beépül a cementbe.
A szemétégetőkben használt megközelítőleg 600-800 Celsius fok csak arra
elég, hogy a szemetet hamuvá égesse,
és az végül lerakásra kerüljön. A két
dolog teljesen különböző. A cementgyár berendezései nem alkalmasak arra,
hogy cementgyártás nélkül szemétégetésre használják.

•

tovább csökkenek a jelenlegi, kedvező kibocsátási értékek;

•

csak olyan másodlagos tüzelőanyagot használnak fel, amely hulladékként
már nem újrahasznosítható, segítve a helyi hulladékgazdálkodást;

•

a helyi gazdálkodók újabb bevételekhez juthatnak;

•

új munkahelyek jöhetnek létre;

•

a gyár gazdaságosabban üzemelhet, ezért még biztosabb munkahelyeket jelent a helyiek számára;

•

minden folyamat a környezetvédelmi hatóság ellenőrzésével és
előírásainak megfelelően zajlik,
amit Ön is bármikor figyelemmel
kísérhet.

Az előbb felsorolta az alkalmazni kívánt anyagköröket, közöttük
több hulladék is található. Nem jár
ezek felhasználása nagyobb környezeti terheléssel?
Nem, sőt, a hatóság által előírt kibocsátási határértékek a jelenleginek nagyjából a felére módosulhatnak. A kéményen távozó anyagok, köszönhetően a
modern technológiának, jócskán a megkövetelt maximum érték alatt maradnak. Egy szál cigaretta füstjének dioxinkoncentrációja 5 milliószor több mint a
cementgyár kéményén távozó gázoké.
Ezek olyan arányok, amelyek nem jelentenek kimagasló extra terhelést a környezetnek és a környék lakóinak, azaz
a technológia teljesen biztonságos. Hasonló a helyzet a nehézfémeknél is,
amelyek a mindennapi környezetünkben is kimutathatók.
Milyen hatással lehet a cement minőségére az új tüzelőanyag?
A minőség nem változik, ugyanis nem
technológiaváltás történik, hanem a bevitt anyagok formái mások, az alkotóe-

lemeik azonosak. Ez elemi érdekünk,
hiszen partnereink felé csak így tudunk
folyamatosan, egyenletesen magas minőséget biztosítani, amely ügyfeleink
számára kiemelten fontos.
Milyen tapasztalatokkal rendelkezik a LAFARGE a másodlagos tüzelőanyagok felhasználása terén?
A LAFARGE a világ számos országában
alkalmaz másodlagos tüzelőanyagot,
többek között a környezetvédelmére nagyon ügyelő közeli osztrák Retznei-ben,
vagy Mannersdorfban ugyanúgy, ahogy
németországi gyárainkban. A LAFARGE
több mint 120 éves cementgyártási kultúrával rendelkezik, és emellett 30 éve
dolgozik másodlagos tüzelőanyagokkal,
a mai napig káros hatások nélkül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Töltse le Több mint környezetvédelem című
tájékoztató kiadványunkat az internetről!
www.lafarge.hu

2013/I.

|

LAFARGE MAGAZIN

|

7

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Csökkentik a vízfogyasztást

Víz világnapja
a LAFARGE-nál
A LAFARGE üzemeiben 2009 és 2011
között átfogó vízgazdálkodási program
keretén belül vizsgálta a víz felhasználását, és az ezzel járó ökológiai lábnyom
értékelését. A leginkább bevált módszereket a gyakorlatba is átültette
gyáraiban, miután az üzemek kiértékelték működésük vízre gyakorolt hatását,
többek között olyan eszköz segítségével, mint a WWF környezetvédelmi
világszervezet Water Risk Filtere. 2013ban a LAFARGE továbbra is támogatja
a vízfogyasztás csökkentését saját
gyáraiban olyan intézkedések révén
is, mint például az esővízgyűjtés, a víz
vagy a szennyvíz újrahasznosítása.
A Föld órája
A megújult logó és szlogen is mutatja a LAFARGE elkötelezettségét az urbanizáció során elérhető magasabb életminőségért

Building Better Cities

Jobb városok kelnek életre
A világ népességének több mint fele 2007-ben már városokban élt, az
emberiség történetében először a nagyobb településeken élő lakosság aránya magasabb volt, mint a vidéken élőké.
A kutatások szerint a folyamat pedig
csak fokozódik: az elkövetkezendő 20 évben az olyan metropoliszok száma, ahol
több mint 10 millió lakos él, 19-ről 27-re
emelkedik. 2050-re az emberiség közel
70%-a, a becslések szerint 9 milliárd ember fogja választani az urbánus létformát.
Emellett 2012-ben több mint 4 milliárd volt azok száma, akik nem megfelelő lakhatási körülmények között éltek.
Ehhez hozzájárul még az is, hogy tavaly
az összes energiaigény 40%-áért és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
30%-áért az épületek voltak felelősek.
Az egyre növekvő arányok új kihívásokat támasztanak az egyre növekvő települések felé, amelyhez a LAFARGE hathatós
segítséget kíván nyújtani, új szlogenében
is ez a gondolat fogalmazódik meg.
8
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Ez a nagy mértékű változás illetve az
egyre növekvő lakhatási és infrastrukturális igények óriási feladatot, kihívást
és egyben lehetőséget is jelentenek az
építőipar számára. A LAFARGE stratégiájában nagy hangsúlyt fektet az innovációra és a teljesítményre. Célja, hogy
ezáltal hozzájáruljon az élhetőbb, jobb
városok építéséhez magas hozzáadott
értékű termékek fejlesztésével, a kihívásokra választ adó építési rendszerekkel,
megoldásokkal és szolgáltatásokkal.
Az elhatározás nem véletlen. A társadalmi felelősségvállalás a LAFARGE
stratégiájában, filozófiájában kiemelt
szerepet tölt be, az élhetőbb városok
létrejötte pedig talán a legnagyobb ehhez kapcsolódó kihívás.

65 000 dolgozó az
energiacsökkentésért
A LAFARGE világszerte, 64 országban
ösztönözte 65 000 dolgozóját arra,
hogy csatlakozzon a globális szinten
6 éve megvalósuló Föld órája környezetvédelmi kezdeményezéshez. A világ
vezető cementgyártója felelősen gondolkodva arra kérte munkatársait, hogy
március 23-án egy órára kapcsoljanak
le minden villanyt és elektromos berendezést otthonaikban, ezzel is segítve
Földünk erőforrásainak kímélését.
LAFARGE innováció

Itt az új generációs
klinker, az Aether
A LAFARGE sikeresen befejezte az Aether próbagyártását. Az újonnan kifejlesztett klinkert a kisebb széntartalmú
cementekhez adagolják, ennek köszönhetően a cementgyártás CO2-kibocsátása
25-30%-kal csökkenhet. Az eredmény
egy közel 100 fős csapat megfeszített
munkájának gyümölcse, a fejlesztést
követő próbagyártás során a francia Le
Teil-i üzemben 10000 tonna cementet
állítottak elő az új kémiai összetételű
Aether alkalmazásával. Az eredményes
folyamat után a tervek szerint az ipari
méretű termelés 2014-ben indulhat meg.

Kevesebb bányaomlás

Biztonságosabb
LAFARGE bányák

BERUHÁZÁS

Környezetbarát
cementgyártás
Szerbiában is
A Szerbiában található belcsényi (Beočin) LAFARGE üzem
a vajdasági ipari létesítmények közül elsőként kapott egységes
környezethasználati és környezetvédelmi működési engedélyt.
„Miután átnyújtotta a működési engedélyt, Tatjana Đurić, a
Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság titkár-helyettese kifejezte elégedettségét, hogy
egy ilyen kiváló céget jutalmazhat meg a környezetvédelem
terén elért sikereiért, mint a LAFARGE” – írja a Magyar Szó.
A környékbeli országokhoz hasonlóan Szerbiában is az építőipar legfőbb beszállítójának számít a cementóriás, amely
hagyományai szerint kiemelt figyelemmel kezeli és támogatja
a környékbeli településeket és közösségeket.
A belcsényi üzemben már bevezették a másodlagos tüzelőanyagok hasznosítását. Fekete Roland, a gyár környezetmenedzsment vezetője a helyi sajtónak a beruházás ünnepélyes
átadásának apropóján elmondta, hogy a LAFARGE az elsők
között ismerte fel a
hulladékanyagok
energetikai hasznosításának lehetőségét, ennek megfelelően a válogatott
és kezelt hulladékot
energiaforrásként
évtizedek óta világszerte használják.

Új LAFARGE működési iránymutatás született
„A kőbányák kritikus ipari kockázatai” címmel, ami a bányaomlások, földcsuszamlások
megelőzésére szolgál. „Mint bányászati szakemberek, felelősséggel tartozunk a dolgozók,
a közösség és az ügyfelek iránt” - mondta
Lionel de Lumney bányászati vezető. 2010
novembere és 2013 januárja között 4
balesetben 6-an vesztették életüket a
LAFARGE világszerte működő kőbányáiban,
amely különösen indokolta a figyelemfelhívó
oktatóanyag létrejöttét.

Új LAFARGE épület

25%

A belcsényi LAFARGE
gyárban az elmúlt
évek beruházásainak
köszönhetően a cement
egységnyi előállításánál
sikerült 25%-kal csökkenteni a szén-dioxidkibocsátást.
Emellett a szigorú
európai feltételeket
megkövetelő engedély
megszerzése nagyszabású átszervezést és a
technológiai eljárásainak megváltoztatását
követelte meg
a szerémségi
gyártól.
A szerbiai LAFARGE
közel 50 millió eurós
fejlesztés eredményeként kaphatta meg a
szigorú előírásoknak
megfelelő engedélyt.

Vadonatúj bormúzeum
Andalúziában
Aktívan részt vett a LAFAGE egy spanyol szabadidős és kulturális központ létrehozásában,
amit a bor jegyében építettek meg az andalúz
Huelva városának közelében. A szőlő és a borkészítés ihlette épület célja hirdetni a vidéki
turizmus fellendítését. Vicente Torrejón, a kivitelező cég vezetője szerint a betonból készült
modern épülethez a LAFARGE teljesítménye
és szakmai minősége volt a kulcs.

Erőforrás átcsoportosítás

Hat bányát értékesít
a LAFARGE az USA-ban
160 millió dollár értékben értékesít bányákat
a LAFARGE az egyesült államokbeli Georgia
államban. Az értékesítést indokolta, hogy a
bányák olyan régióban helyezkednek el, ahol
a LAFARGE nem rendelkezik gyáregységekkel.
Az amerikai piac továbbra is kiemelt fontossággal bír, így a világ vezető cementgyártója
folyamatosan fejleszti az elérhető termékeit és
szolgáltatásait. Az USA-ban lévő összesen 9
cementgyár és őrlőüzem, valamint a kapcsolódó cementterminálok összesített kapacitása
évi 11 millió tonna.

Összeolvadás

Cementgyárak
egyesültek Mexikóban
Egyesíti erőit a LAFARGE és az Elementia Mexikóban. A 47–53%-os LAFARGE-Elementia
tulajdonú cég gyárainak közös kapacitása éves
szinten közel 2 millió tonna cement, amely
jelentősen erősíti a cementóriás pozícióját
Mexikóban.
2013/I.
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A Királyegyházi Cementgyár
élete képekben
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyárában a napi termelést, kiszállítást számtalan esemény gazdagítja, amelyek közül több nemcsak a munkavállalóinak, hanem a környék
lakóinak, szakmai érdeklődőknek is nyilvános.

PÁRBESZÉD Újabb lakossági fórumon ismerkedhettek
meg a szentlőrinci lakosok a tervezett másodlagos
tüzelőanyag beruházással. A lakók és a LAFARGE
képviselői többek között a kibocsátás és a kamionforgalom alakulásáról beszélgettek, de szó esett a
tüzelőanyagok fajtájáról és a tervezett infrastrukturális
beruházásokról is.

STEP IN TRÉNING Több sikeres alkalmon is túl van
a 2012-ben indult 2 éves tréningprogram, a Step IN,
melynek során a Királyegyházi Cementgyár dolgozói
több témakör mentén fejleszthetik képességeiket a
mindennapi munkavégzés hatékonyabbá tételének
érdekében.

PARTNERTALÁLKOZÓ Három alkalommal is ellátogattak a Királyegyházi Cementgyárba a LAFARGE partnerei. A gyárlátogatás során részletesen megismerték a
gyár termékeit, technológiáját és a gyártás folyamatát
egyaránt.

Környezetvédelmi előadás A pécsi Radnóti
Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 2013. március
22-én tartott Öko-mánia iskolai rendezvényén a
fenntarthatóság jegyében a LAFARGE Csoport és a
Királyegyházi Cementgyár környezetvédelmi intézkedéseit ismerhették meg a diákok.

SZAKKIÁLLÍTÁS Az építőipar legrangosabb és
legnagyobb hazai fórumán jártak a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. munkatársai. A 2013. április 10-14.
között megrendezett szakkiállításon több száz hazai
és külföldi vállalkozás képviseltette magát, de az érdeklődők színvonalas szakmai programokon is bővíthették
ismereteiket.

HELYI KÖZÖSSÉGEK A környékbeli települések
polgármesterei és jegyzői látogattak el a Királyegyházi
Cementgyárba. A gyárbejárás során megismerkedhettek a jelenlegi technológiával és a tervezett másodlagos tüzelőanyag beruházással.

ÁLLAMTITKÁR Újabb magas rangú kormánytisztviselő tette tiszteletét a Királyegyházi Cementgyárban.
Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár a
Közép-európai Egyetem diákjaival közösen vett részt
egy több napos tanulmányúton, amelynek során a
LAFARGE hazai gyárával is megismerkedhettek a
hallgatók.
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TANULMÁNYÚT A másodlagos tüzelőanyagokat évek
óta felhasználó mannersdorfi LAFARGE cementgyárba
látogatottak el a Királyegyházi Cementgyár munkatársai. A tanulmányút során a dolgozók testközelből ismerhették meg a jövőben alkalmazni kívánt
tüzelőanyagokat és az ahhoz kapcsolódó beruházást
az osztrák testvérgyárban.

GYÁRLÁTOGATÁS 2013. április 25-én a Miskolci
Egyetem hallgatóiból és oktatóiból álló csoport látogatott el a Királyegyházi Cementgyárba. A diákokat
különösképpen érdekelte a fenntartható természeti
erőforrás-gazdálkodás, és a cementgyár kutatás,
fejlesztési és innovációs tevékenysége.

LAFARGE bébi

ÜGYFÉLKEZELÉS Új, hatékonyabb ügyfélkezelést
lehetővé tevő rendszert vezettek be a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárában is. Az új rendszer összehangolt, nemzetközi csapatmunkával jött létre, segít a
vevőközpontú, gyorsabb kiszolgálás elérésében.

ÚJ BELÉPőK

A Királyegyházi
Cementgyár
munkavállalói
állományát számos
új kolléga gyarapítja:
Hoffmann Martin
2013.05.28.

szűts Péter
Vezető beszerző

Haller Patrik
Gyártásközi laboráns

Kiskollár Péter
Gépkezelő

Gyenis Istvánné Pallai Eszter
Takarító

Vass levente
Marketing asszisztens

rein Ernő
Inspektor

Molnár Csilla
Recepciós
2013/I.
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REFERENCIAPROJEKT

Földház
LAFARGE cementbol
Szajkon működik a Hárs Család BioPincészete, amely tevékenységével a biobort, mint életformát népszerűsíti, nagy sikerrel. A kóstolásra érkezőket ma már egy különleges
helyszínen, az erre a célra épült földházban fogadják.

B

iopincészetünk filozófiájához illeszkedve törekedtünk a természetes
anyagok és formák használatára.
Ezért fogadtuk nagy örömmel Werner József építészmérnök ötletét,
aki egy földházat álmodott meg fogadóépületnek – meséli a gazdaság
egyik vezetője, Hárs Tibor. Az idén elkészült egyedi építmény valójában egy
speciális és látványos betonszerkezettel
készült félgömb alakú földház, amelynek belsejében kupola kapott helyet,
csúcsában üvegtetővel.
A kivitelezést fél év előkészítő munka,
statikai elemzések és három próbaöntést követően a bólyi HVS-BAU Kft.
kezdte meg 2012 nyarán. A szerkezet
henger és ellipszoid formáinak találkozása kihívások elé állította a szakembereket: az egyedi szerkezet zsaluzása két
hónapot vett igénybe. A húzott és nyomott öveket egyben, egy nap leforgása
alatt öntötték ki betonnal.
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Látszóbeton szerkezet

A művelet a speciális, fa mintázatú
felület miatt különös gondosságú tömörítést, és a szerkezet két hétig tartó
intenzív utógondozását kívánta meg. Ös�szesen 60 köbméter, azaz mintegy 150
tonna, LAFARGE SZÜRKE cementből készült betonkeveréket használtak fel a 20
cm vastag falak kivitelezésénél. Az épületben köszönhetően a 8 cm poliuretán
szigetelésnek és az 50 cm-es fedő földfelületnek, gyakorlatilag évszaktól függetlenül állandó hőmérséklet uralkodik.
A Hárs pincészet új fogadóépületének
különlegessége, hogy a kivitelezés során
egy, a főpincétől elzárt, rejtett pinceágat
fedeztek fel, amely így természetes utat nyitott az épület mellett található főpincébe.

A szajki Hárs Család
BioPincészetének különleges
földháza borkóstolók
exkluzív helyszíne.

A Hárs Család BioPincészet
a Szederkényi Hegyközség, a
Mohács-Bóly Fehérborút egyik
legjelentősebb borászata. Ma már
több mint 18 hektáron gazdálkodnak, közel 30 fajta - köztük több
kísérleti - szőlőt termesztenek.

JÓ HELYEN
A Pécsi Borvidék legszebb fekvésű részén,
a Kelet-Mecsek nyúlványain található a szajki
szőlőhegy, ahol a Hárs
testvérek egyedülálló
módon foglalkoznak
biobor előállításával.

TRADÍCIÓ
A testvérpár pincészete
évszázados hagyományokat ápol. A megbecsült családi örökséget
az ősök szellemében
gondozzák és fejlesztik.

Hengerpalást és az ellipszoid
szerkezet találkozása

Gazdaságuk szigorú feltételek
mellett, a minőséget és a bio
előírásokat folyamatosan ellenőrző
szervezetekkel működik együtt.
Csak kontaktszerekkel és csalánnal
permeteznek, hogy erősítsék a szőlők immunrendszerét. A műtrágya
használatát elvetik, mert a szükséges tápanyagot nem kemikália,
hanem a talajban élő mikroorganizmusok állítják elő.

BIOBOR
A biotermesztés
eredményeként közel
30 féle biobort, köztük
kísérleti jellegűt is készít
a testvérpár, Tibor és
József. Nemrég került
forgalomba legújabb
termékük, a biomust.

TERMÉSZETESEN
A gazdaság 20 hektárnyi területén a szőlőt
kézzel szüretelik és
válogatják. A növények
védelméről környezetre
és egészségre ártalmas
kémiai anyagok mellőzésével gondoskodnak.

A biogazdálkodásnak köszönhetően tőkéik magasabb cukorfokú gyümölcsöt hoznak, mint a
vegyszert használó gazdálkodásból
kikerülő társaik, a vörös fajták 2223 fokosak. Ennek is köszönhető,
hogy ma már tartósítószer nélküli
mustot is kóstolhatnak vendégeik.

Mintázat

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Felhasznált cement típusa: CEM II/A-S 42,5 N (SZÜRKE)
Kivitelező: HVS-BAU Kft. - Bóly
Betonszállító: Schmidt-Beton Kft. - Mohács
Betonadalékszer és technológia: Sika Hungária Kft.
- Budapest

Hárs Család BioPincészet földháza
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FELELőSSÉGVÁLLALÁS

FALUNAP AZ EGÉSZSÉGÉRT
A tavalyi királyegyházi falunapon
a sztárfellépők mellett olyan, az egészséges életmódot támogató, ingyenes
szolgáltatásokkal készültek a szervezők, mint vérvétel, véradás, akupreszszúrás masszázs vagy alakformáló
aerobik. A programokban a LAFARGE
munkatársai is közreműködtek, és lehetőséget biztosítottak a személyes találkozásra, ismerkedésre, beszélgetésre.
KÉZILABDASIKER
A LAFARGE a királyegyházi női amatőr
kézilabdacsapat támogatója, a helyi
formáció hétről-hétre a Királyegyházi
Cementgyár segítségével jut el mérkőzéseire. A sikeres csapat nemcsak a bajnokságban tanúsított helytállással, hanem
strandkézilabda-bajnokságon szerzett
első helyezéssel is büszkélkedhet.

Fotó: facebook.com/Nick-Art-Design

ÖKOISKOLA
Sikeresen zárult a 2011-ben Ökoiskola címet elnyert SZONEK Királyegyházai Általános Iskola környezettudatos gondolkodást
elősegítő programja, a Föld-Víz-Levegő
projekt. A LAFARGE támogatta sorozat
keretében a diákok rajz-, vers- és fogalmazás versenyeken vehettek részt, szakmai
kirándulások keretében jártak a Drávánál,
madarásztáborban, a bükkösdi Ökoparkban és egy hulladékválogatóban is.

ÖRÖKSÉG
A Nick-udvar Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosának

ÉRTÉKMENTÉS

Megnyílt
a pécsi Nick-udvar

Megnyitotta kapuit Pécs belvárosának
évtizedekig elhanyagolt épület-utcája, a Nick-udvar.
A Xiii. Pécsi Országos színházi találkozó előtt nyitotta meg kapuit a
Nick-udvar. A GerillArt Kulturális Közhasznú Egyesület ötletéből indult kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a
vendéglátóhelyeket, a helyszínen alkotó
művészeket befogadó utcácskát visszakapcsolják a város vérkeringésbe.
Az első körben csak a földszinti helyiségeket érintő beruházás eredménye-

KAráCsONyi FEsztiVál
2012 decemberében szervezték meg
a II. Bükkösdi Disznóvágó Fesztivált,
amelyet a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is támogatott. Számos
csapat nevezett az eseményre, még a
környékbeli településekről is érkeztek a
megmérettetésre. A hagyományteremtő eseményen feldolgozott termékeket
szociálisan rászoruló családok kapták,
mely nagy segítség volt a karácsony
közeledtével.
14
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egyik kiemelkedő, fontos épülete

ként a 150 négyzetméteres Nick Art &
Design Galériát és a 200 négyzetméteres sétányt mutatják be a közönségnek,
ahol az egyesület valódi Montmartre-hangulatot szeretne megvalósítani a
Zsolnay család által építtetett udvarban.
A baranyai megyeszékhely egyik
legszebb épületének megmentését
a LAFARGE Királyegyházi Cementgyára
cementtel támogatta.

Kerékpártároló és bringakresz
múlt év őszén a Bükkösdi Általános Iskolában fedett kerékpártárolót építettek
egy sikeres pályázat jóvoltából és a LAFARGE támogatásával. A biztonságos közlekedést és egészséges életmódot
támogató intézmény további húsz
darab, jól felszerelt biciklit is vásárolt. Az avató ünnepséget követően a gyerekek KRESZ vetélkedőn
vehettek részt, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos filmeket nézhettek, és egy igazi biciklis felvonulás is színesítette a falu életét.

LAFARGE CEMENT
KIRÁLYEGYHÁZÁRÓL
Jobb városok kelnek életre™
A globális piacvezető LAFARGE a Baranya megyei Királyegyházán közel két éve működteti Európa egyik
legmodernebb cementgyárát. A fenntartható fejlődés jegyében épült új üzem a legkorszerűbb technológiák segítségével kiemelkedő minőségben, költséghatékonyan és a környezetvédelmi szempontokat szigorúan szem előtt
tartva végzi termelését.

TANÁCSOK A HELYES
UTÓKEZELÉSHEZ
en védje a betont az idő
A betonozást követő első hét
któl! A betonozást köveáso
sod
káro
előtti kiszáradástól,
g 1-3 órán belül takarja le.
tően a friss felületet lehetőle
napig permetezze vízzel.
7.
a
tól
Ezt követően, a 2. nap
közötti időszakban a betont
Ne feledje, a permetezések
építési fóliával kell védeni!
tartsa ott minimum 3 napig,
A betont zsaluzatba önt ve
zerkezetet tartsa nedvesen
ezt követően pedig a betons
ve a korai kiszáradástól és
minimum 7 napos koráig, véd
n a beton a meleg, a napsukárosodásoktól. Amennyibe
ására túl gyorsan veszíti el
gárzás és a szél kiszárító hat
sek keletkezhetnek rajta,
edé
rep
át,
a nedvességtartalm
gég.
illet ve a felülete porzik, me

LAFARGE CLASSIC
általános cement
CEM II/B-S 32,5 N

LEGYEN KÜLÖNLEGES!
„SZŐKE BETON”
LAFARGE CEMENTBŐL
Az általánosan használt cem
ent kiegészítő anyagok köz
ül
a LAFARGE királyegyházi
cementgyára a legmagas
abb minőségi elvárást teljesítő koh
ósalakot használja, amely
őrlés
után fehéres színű. Ez adj
a a jellegzetes világos árn
yalatot
az ebből készült betonokna
k, így ezek jól alkalmazható
k
látszó felület és anyagában
színezett beton készítéséh
ez is.
Az ország egyes részein
ezét a LAFARGE cementből
kevert
betont, mint „szőke betont
” emlegetik.
Az így készülő anyag tula
jdonságai nincsenek összef
üggésben a megszilárdult bet
on színárnyalatával. Sötéte
bb
árnyalat további cementada
golással sem érhető el.

LAFARGE PIROS RAPID
mérsékelten
szulfátálló cement
CEM III/A 32,5 R-MS

Normál kezdőszilárdságú és
szokványos végszilárdságú,
általános felhasználásra gyártott
cement típus. Elsősorban házak
és azok körüli betonozásokhoz
használják. Alkalmas nagy tömegű
szerkezetek kivitelezéséhez akár
nyári melegben is.

A LAFARGE CLASSIC és PIROS RAPID cementek optimális
keverési arányainak, alkalmazási területeinek megismertetésére bármikor szívesen rendelkezésre áll az Önök építőanyag kereskedője vagy
a LAFARGE szaktanácsadó csapatának tagjai. Aktuális elérhetőségeik
megtalálhatóak a www.lafarge.hu weboldalon.

Ellenáll a természetes talajban,
valamint a talajvíz környezetében
előforduló agresszív kémiai
hatásoknak, legfeljebb XA2 környezeti
osztályig. Nagy kezdőszilárdságú,
szokványos végszilárdságú cement,
mely a kohósalak tartalom miatt jelentős
utószilárdulással is rendelkezik.
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