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Fény abetonban
A beton - mint közismert - általában egy szürke, viszonylag tömör
szerkezeti anyag, amely korunk építészetében döntő szerepet ját-
szik. Ugyanakkor az építészeket egyfolytában érdekelte, hogy ezen
tömör szerkezeti anyagot hogyan lehet "tényáteresztővé" tenni. A
technikának több alternatívája is ismert, a következőkben ezeket a
lehetséges megoldásokat ismertetjük.

Zsaluzással kialakított
A "legegyszerűbb" megoldásnak
tűnik, bár korántsem az. Az egyik
lehetséges megoldás, amikor a zsa-
luzatot úgy alakítják ki, hogy a fényt
áteresztő réseket a zsaluval határol-
ják el, és a kialakított zsaluzatot ön-
tik ki. Egy másik megoldási lehető-
ség, amikor az elkészült betonszer-
kezetben utólagosan alakítják ki a
fényáteresztő réseket, hézagokat.

A szakrális építészet XX. századi
egyik kiemelkedő alkotása- amely-
ben a beton mellett a fény is jelen-

tős szerepet játszik - Le Corbusie
névéhez fűződik. A Ronchamp-i
Magasságos Miasszonyunk kápol-
nája, amely több szempontból is
mérföldkőnek tekinthető a mo-
dern építészetben. (1.sz fotó)

A technológia korábban sok ne-
hézséget okozott, azonban a beton-
technológia fejlődésével, az öntömö-
rödő, önterülő beton megjelenésével
viszonylag leegyszerűsödött a meg-
oldás. Ennek az alkalmazásnak az
egyik szép példája a japánban meg-
épült Fény temploma (2 sz. fotó).

• 2. sz. fotó: A Fény temploma [2]

• 1. sz fotó: A Magasságos Miasszo-
nyunk kápolna és belső tere [1] • 3. sz. fotó
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• 4. sz. fotó

Tásított rendszerek
Az üveg és a beton együttes alkal-
mazása relatív rövid múlttal ren-
delkezik, annak ellenére, hogy a
két anyag évezredek, évszázadok
óta ismert. Ennek egyik módja az
üveg és a beton társítása.

A kezdetekben - elsősorban - a
szakrális építészetben alkalmazták
(3. sz. fotó), majd később a belső-
építészetben, függetlenítve egy-
mástól a két anyagot (ólomüveg),
amely a mai napig alkalmazott, és
ma már a mindennapi életben (4.
sz. fotó) is.

A XIX. században G. Falcomier
üvegfúvásos technikával állít elő tö-
megesen különböző formájú üveg-
téglákat, és mint szerkezeti elemek
(5. sz. fotó) kerültek beépítésre
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• 7. sz. fotó: Optikai szálak [5]

beton egy másik
• • o formája, amikor

k.:~;::LJ;;;llo elemgyártásakor az
i~=ilCl. elhelyezik a friss be-

od az elkészült darab
.• , e (6. sz. jotó).
ldás nem vált be, és szá-
émát is felvetett (pl.: ösz- • 5. sz. fotó

sz.=mhetó ég, javíthatóság, stb.).
_ :xx. század végén - a tech-

technológiák fejlődésének
ényeképpen - született meg

fényáteresztő beton (8. sz. foto),
ek megalkotója, feltaláló-

osonczi Áron. A fényáteresztő
n - Litracon - lényege, hogya
ítés során optikai szálakat he-

lveznek el a betonban, Az optikai
szál (7. sz. jotó) nem más, mint egy
nagyon tiszta kvarcüvegből vagy

úanyagból húzott igen vékony • 6. sz. fotó: Üveg a beton ban

szál, amelyet egy többrétegű, külső
urkolat vesz körül [5]. A szálban

a fényimpulzusok nagyon gyorsan
terjednek (1. sz. ábra)

A fényáteresztő beton alkalma-
zásának részben a ma2:as bekerü-
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• 1.sz. ábra Visszaverődések a szál
belsejében [5] • 8. sz. fotó: A fényáteresztő beton

• 9.sz fotó: A Kitelepítettek emlékműve a Szarvas téren

lési költség szab határt, így csak
exkluzív helyeken, illetve emlék-
nűvek megvalósításánál (9. sz. jo-
tó) alkalmazzák. Ezt felismerve a
feltaláló továbbfejlesztette a ter-
méket.

A fejlesztés eredményeképp lét-
rejött aLitracon pXL, amelynek
gyártási költségei lényegesen alacso-

nyabbak, gyártási méretei tágabb te-
ret biztosítanak, ezáltal talán széle-
sebb körben is elterjedhet. A pixel-
beton (10. sz. jotó) immár nemcsak
síklapok formájában alkalmazható,
hajlított felületek kialakítására is
alkalmas. A széleskörű alkalmazás
egyik szép példája a Bp. XlII. kerü-
letben található (11. sz. jotó ).
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Felhasznált irodalom:
[1] http://www.rovart.com/hu/ gallery.
php?id=713
[2] http://kek.org.hulbeton/wp-content/
gallery/fenytemplom_tadaoando/O 1_
chlight6.jpg
[3] http://szentpeterespal.ewk.hu/
kepgaleria
[4] http://www.lakberinfo.hu/dekoracio/
lakasdekoracio/2005-08- 28-organ- x-art-
glass-diszuveg -muhely/
[5] http://en. wikipedia.org/wikilOptical_
fiber
[6] http://www.litracon.hu/productlist.php
[7] http://www.octogon.hu/
utcaí-slampionok- Lhtml
[8] http://www.uvegbetonkft.hu/
akadalymentes_zebralit.html
[9] http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/
epites/szerkezet/622-zebralit-avagy-hogy-
kerul-a-beton-az-uvegbe.html
[10] A "sokszínű" beton. TDK pályamun-
ka, SZIE-YMÉK 2011.
Réfi Agnes, T.v.:Leczovics Péter

jának egyik pályamunkájából [10]
ragadtunk ki részletet, konkrétan
amely a fény és a beton viszonyát
igyekszik átfogóan bemutatni. A
dolgozat elsősorban irodalom-
kutatáson alapszik, azonban a ki-
dolgozás során a szerzők nem egy
esetben a helyszínen is meggyő-
ződtek a beton sokrétű felhaszná-
lásáról, alkalmazásáról.

A kiemelés azon meggondo-
lásból ered, mivel napjainkban az
üveg és a beton, a fény és a beton
- mint megvalósítási forma újra
előtérbe került.

Réfi Ágnes, hallgató
Leczovics Péter, témavezető

SZIE- YMÉK,
Műszaki Alaptárgyi tanszék

Összefoglalás
Cikkünkben a SZIE-Ybl Miklós
Építéstudományi kar 20 ll. évi kari
tudományos diákköri konferenciá-

• 10. sz. totó: ALitracon pXL [6]

A publikáció a TÁMOP 4.2.2/8-10/1-2010-011 "A tehetséggon-
dozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a
Szent István Egyetemen" c. projekt támogatásával jelent meg.

• 11 .SZ. totó: Pixelbetonból kialakított térelemek [7]

• 12. sz. totó: Variációk az üveg és beton társítására
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A belső építészek, iparművé-
szek is folyamatosan keresik a be-
ton és üveg társítási lehetőségeit,
azaz a "fény a betonban" megje-
lenítési formáit. Részben a hagyo-
mányos üvegfeldolgozási techni-
kákat fejlesztik tovább, részben a
betontecnológia eredményeit al-
kalmazva alkotnak meg, hoznak
létre korszerű megoldásokat. En-
nek egyik szép példája a "Zebralit"
néven ismertté vált termékcsalád
(12. sz. fotá). "A termék alapele-
mének külső megjelenése egyszer-
re idézi fel a kisméretű tömör tég-
lát (égetett agyag tégla) és a közis-
mert üvegtéglát. Az elnevezés mo-
zaikszava, a Zebralit is ezt az érde-
kes kettősséget adja vissza, mert a
"Zebra-" a termék csíkosságára, a
,,-lit" pedig a fényáteresztő képes-
ségére utal"[8].


