
Cembi és Mixi kalandjai

Fedezzük fel 
együtt a betont!



Sziasztok gyerekek! 
Cembi vagyok, a kis 
betonemberke.

Az erdő szélén lakom egy apró be-
tonházikóban. Én magam is betonból 
készültem. Egy hatalmas gyár egyik 
szegletében jöttem a világra. 

Szeretem a természetet figyelni, állatokat, növénye-
ket megismerni. Barátaimmal sok időt töltünk a sza-
badban. Legtöbbször focizom velük, de azt szeretem 
igazán, mikor új dolgokat fedezhetek fel. 

Most mesélek nektek 
erről a csodás anyagról, 
figyeljetek csak!

Egy mesterséges kő, ami három 
fontos anyagból, cementből, vízből 
és adalékanyagból, és még sok más 
különleges anyagból áll.

Hogyan készül a 
beton, vagyis hogyan 
készültem én is?

Az alkotóanyagokat bekészítik egy ha-
talmas keverőgépbe, és  jó alaposan 
megkeverik. A keveréket már a gyárban 
felhasználják, vagy Mixi segítségével el-
szállítják oda, ahol szükség van rá.

Képzeljétek, a beton Földünk egyik 
legtöbbet használt anyaga, renge-
teg dolgot tudunk belőle alkotni!

Most megmutatok néhány 
betonból készült építményt 
nektek is. 
Tartsatok velem, kalandra fel!



ÚJ H
ÁZAT ÉPÍT

ÜNK

Cembi! Öreg cimbi!

Mixi! Hogy vagy barátom? 

Nézzétek csak! Itt egy új házat 
építenek éppen. Menjünk közelebb, 

lássuk csak mi történik!

Köszönöm, jól. Épp nagy munká-
ban vagyunk. Én viszem a betont, 
és útközben mindig forgatnom 
kell a puttonyomat, hogy a beton 
egyenletes maradjon. Elkísérsz? 

Örömmel. Gyerünk!

Itt az épülő ház alapja . A szerelő
betonra rakjuk a zsaluköveket, ezeket 

is betonból készítik egy gyárban. 

Vigyázz Mixi, nehogy 
mellé menjen a beton!

Viccelsz barátom? 
Tudom, hogy milyen 
értékes anyag. Ne aggódj, 
óvatos leszek!

Ő Mixi, a puttonyos 
betonszállító gép.

Az elemeket szépen egy
másra rakják, majd be
leöntik a betont, amit Mixi 
hozott. Előbb azonban 
még a vasalást is el kell 
készíteni.
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Mixi! Miért éppen a beton?

Cembi, te ezt igazán tudhatnád! 
Te is ebből az anyagból készültél 
és jól érzed magad a bőrödben, 
igaz?

Mixi munkája nagyon fontos, nél-
küle, az általa kevert beton nélkül 
nem épülhetne fel a ház.

A beton zsaluzatba öntése után 
megint szükség lesz Mixi mun
kájára, hiszen a betonfödém 
elkészítése kerül sorra.

A beton jól megmunkálható, 
tűzbiztos, és tartós.

Nézzétek, mennyi 
beton! 

A homlokzatok hőszigetelése, 
a tető megépítése, a belső 
válaszfalak, a víz, villany és 
fűtésrendszer kiépítése, az ab
lakok és ajtók beszerelése még 
hosszú időt vesz igénybe. 



Itt jönnek a többiek! 
Odanézz, megjöttek! 

Hahó, nagytesók!
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Hahó, erre-erre!

Látod, Cembi? 
Milyen szép sima utat 
lehet betonból építeni! 

A betont leöntik az előkészített 
alapra és egy kotró a kanalá-
val adagolja ennek a hatalmas 
útépítő masinának.

Hoppá, erre nem tudunk 
továbbmenni. 
Itt új út van készülőben.

A megkevert betont óriási billenőplatós 
teherautókkal szállítják ide. 

A három részből álló útépítő géplánc első két gépe teríti és egyenge
ti a betonrétegeket, a harmadik gép pedig a speciális folyadékokkal 

kezeli a beton felületét. A három lépéses építés tartósabbá és egyenle
tesebbé teszi a készülő felületet.
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Mixi, az ott 
micsoda? 

Itt híd is épül. 
A hidak építése nagyon 
fontos a közlekedés 
szempontjából. 

Sok kis és nagy jármű fog itt átmenni, fontos, 
hogy tartós, jó anyagból készüljön. A hidak 
lehetővé teszik, hogy rövidebb úton, hama-
rabb eljussunk oda, ahova szeretnénk.

És ehhez is be tont 
használnak?

Bizony. Nézd, már elkészült az áll-
ványozás! Ezután viszik fel a betont, 
majd a szigetelés védelmére még 
egy réteget tesznek fel.

Mennyi-mennyi 
beton itt is!



ALAGUTAT ÉPÍT
ÜNK

Hát ez meg 
micsoda?

Ez egy alagút. Különleges alagútfúró 
munkagépekkel rengeteg földet kell kiásni 
és elszállítani innen. Az alagút építéséhez 
természetesen szintén betont használnak majd 
fel. Mi most egy leendő állomáson vagyunk, ahova 
éppen megérkezett az alagútfúró munkagép. A 
masina körben forog, és úgy fúrja az alagutakat.

És azok a különleges 
munkagépek miért 
vannak itt?

Ők a betonszivattyú 
gépkocsik. Segítsé gükkel 
pumpálni és szivattyúzni 
is lehet a betont.

Az alagutak építésénél 
nagyon hasznos a beton
szivattyú, hiszen a gépko
csinak nem kell lemennie 
az alagútba, hanem csak 
a rászerelt csövet vezetik 
le a föld alá és ezen ke
resztül jut el a beton oda, 
ahol szükség van rá.

Ez izgalmasan hangzik! 
Ha elkészült, átmehe-
tünk rajta?

Persze, Cembi. 
Mi fogjuk felavatni, jó?

Hurrá!



Ezek hát a beton 
felhasználásának különböző 
módjai. De mi lesz akkor, ha 
nincs már szükségünk ezekre 
az építményekre? Mi történik a 
betonnal?

Használható másra 
is a beton?

Különleges módszerekkel igazából bármit el lehet készíteni 
betonból: játékokat, ékszereket, használati tárgyakat és 
még sok mást.

Ugye látjátok kis barátaim?
Milyen egyszerű és nagyszerű a beton! 
Alkotóanyagait a természetből vesszük, 
építünk vele, használjuk, végül újrahasz-
nosítjuk vagy visszaadjuk a természetnek.

Viszontlátásra, gyerekek! 

Járjatok nyitott szemmel a 
világban, és látni fogjátok 
mennyi rengeteg betonból 
készült dolgot találtok.

Hát persze! Soroljam?

Hát éppen ez a jó benne! Az elbontott 
betont újra lehet hasznosítani és nem 
marad utána törmelék vagy hulladék.

Az elbontott betont speciális gépekkel 
ledarálják, így újra felhasználható alap
anyagként az új beton készítésekor.
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