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Betonitutkimusseminaarissa 1.11. 2017 paneudutaan betonin
lujuusongelmiin ja säilyvyyteen
Betonialan asiantuntijoiden tiedonvaihtotilaisuus, Betonitutkimusseminaari 2017, järjestetään tänä vuonna
m arraskuun 1. päivänä Messukeskuksen Kokoustamossa Helsingissä. Seminaarin aamupäivä on
varattu betonialaa kuluvan vuoden aikana ravistuttaneelle lujuusongelmalle, missä aihetta tarkastellaan
useammasta eri betoniteknisestä näkökulmasta. Iltapäivällä kuulemme uusimpia tutkimustuloksia liittyen
mm. betonin säilyvyyteen, automaattiseen ilmamäärän mittaamiseen sekä itsestään korjaantuvaan
betoniin. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu täältä »
Tervetuloa kuulemaan betonitekniikan uusinta tietoa sekä tapaamaan alan asiantuntijoita!

Betonipäivillä 2.11.2017 esillä Äänekosken biotuotetehtaan
betonitoimitukset sekä sovittuja toimenpiteitä betonikriisin
ratkaisemiseksi
Tämän syksyn Betonipäivillä esitellään juuri valmistuneen Äänekosken biotuotetehtaan erilaiset
betonitoimitukset ja -teot. Puheenvuoro on annettu niin projektin johdolle, elementtien ja valmisbetonien
toimittajille kuin betonityöntekijöille. Esillä on mm. 120 m korkean savupiipun liukuvalut. Betonipäivien
iltapäiväosuudessa selvitysmies Tapani Mäkikyrö kertoo näkemyksiään betonirakentamisen
laatuongelmien syistä sekä esittää toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Professori Jouni Punkki kiteyttää
aiheeseen liittyvät tutkimustulokset ja session päätteeksi Rakennusteollisuus kertoo toimenpiteistään
asian korjaamiseksi. Katso Betonipäivien ohjelma täältä. Betonipäivät pidetään Betonitutkimusseminaarin
tavoin Messukeskuksen Kokoustamossa Helsingissä.
Ilm oittaudu tästä »
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Suomalaisilla upea edustus
pohjoismaisessa
betonitutkimusseminaarissa
Jopa 30 henkilön suomalaisjoukko edusti
näyttävästi elokuun lopulla pidetyssä
kolmipäiväisessä Nordic Concrete Research
Symposiumissa Tanskan Aalborgissa. Tilaisuus
tarjosi osallistujille paisti uusinta tietoa
pohjoismaisista betonitutkimuksista myös oivan
mahdollisuuden verkottumiseen alan
asiantuntijoiden kesken. Symposiumin järjesti
Nordic Concrete Federation (NCF), joka on
pohjoismaisten betoniyhdistysten muodostama
yhteisö.

Sym posium in aineisto löytyy NCF:n sivuilta »
Suomen delegaatiolle matkan järjestänyt Betoniyhdistys sai matkalaisilta kiitosta matkan järjestämisestä.
Tällaisia halutaan kuulemma lisää!

Betoniyhdistyksen tulevia kursseja
03.-04.10.2017
Betonityönjohtajan päivityskurssi
31.10.-01.11.2017 Jännebetonirakenteet
07.-09.11. 2017 Betonityönjohtajien pätevöityskurssi (aloitus)
14.-16.11.2017
Betonilattia- ja betonilattiapinnoitustyönjohtaja
21.-22.11.2017
Betonin peruskurssi
28.11.2017
Betonilaborantti ja -m ylläri päivityskurssi
09.-11.01.2018
Betonilaborantti ja -m ylläri pätevöityskurssi (aloitus)
16.-18.01.2018
Betonirakenteiden korjaam inen ja rakennusfysiikka (aloitus)
13.-15.03.2018
Betonielem enttien asennustyönjohtaja
Lue lisää ja ilm oittaudu m ukaan »
HUOM! Kysy m yös yrityskohtaisia kursseja!

Suomen Betoniyhdistys ry
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00131 HELSINKI
Puh. (09) 129 91
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