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eton rejtelmei, avagy
agyar Betonkenu Kupa

áprilisában került napvilág-
ra a kiírás, mely szerint meghirde-
- az L Magyar Betonkenu Kupát,

amelyre a SZIE - Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kar is benevezett.

Történelmi tény, hogy 1855-
ben J. L. Lambot már készített
betonból - vasalással - csónakot.
Maguk a betonkenu versenyek az
1960-as években kezdődtek el az
Amerikai Egyesült Államokban,
majd onnan terjedtek el az egész
világon. A hazai kiírás szerint
olyan, betonból készült kenut kell
készíteni, amely nem tartalmaz
merev szerkezetet.

Cikkünkben röviden ismertet-
jük' a SZIE- Ybl Miklós Építéstu-
dományi karon végzett munkát,
valamint röviden beszámolunk a
versenyről, amelyre Ráckevén ke-
rült sor.

Előkészületek
A tizenegy főből álló csapat tagjai
- a feladat újdonsága miatt - elő-
ször maguk sem tudták, hogyan
is kellene hozzáfogni a betonkenu
építéséhez. Később kiderült, a töb-
bi csapat is bizonytalanul indult.
Eleinte mindenki számára fogas
kérdésnek tűnt, hogyan lesz a be-
tonból vízen fennmaradó, úszó
tárgy. A lelkesedés azonban áthi-
dalta a kétségeket, és a csapatunk
úgy döntött, hogy megcsináljuk,
méghozzá könnyűbetonbóL

• 2.sz fotó. Hogy is van a sza-
básminta?

A kenuval kapcsolatos általános
elvárásaink:

• legyen egyedi,
• feleljen meg a látszóbeton kö-
vetelményeinek,
• legyen esztétikus,
• nem utolsó sorban ússzon a
vízen.
Elsőként a kenu formája került

megtervezésre, amit csapatunk
egyedi megoldással, 3D-s model-
lezéssel készített. A zsaluzat pozí-
ciójának, elhelyezkedésének kérdé-
sében a társaság eleinte megosztott
volt. Külső és belső zsaluzat között
kellett dönteni. Végül az idő- és
anyag megtakarítás miatt, valamint
az egyszerűségből adódóan a csa-
pat a belső zsaluzat mellett döntött.

A 3D-s modellező program se-
gítségével elkészítettük a zsaluzat
összeállításához szükséges szabás-
mintát (l.szjotó), amit XPS-habból
kivágtunk (2.szjotó). A program
segítségével meg tudtuk állapítani a
tervezett test térfogatát, különböző
falvastagságok esetén. Az adatok-.. •.

• 1.sz fotó. A tervezett hajótest, és a szabásminta
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ból a későbbiekben - a betonterve-
zés fázisában - meg tudtuk becsül-
ni a kenu várható tömegét.

A betontervezésnél is a követel-
ményrendszer kialakításával kezd-
tük a munkát. Az általunk felállí -
tott, betonnal kapcsolatos elvárá-
saink:

• könnyűbetonból készüljön,
• legyen vízzáró,
• repedésmentesség,
• elsősorban a húzó-hajlítószi-
lárdság fokozására törekedjünk.

A megvalósítás
A saját magunknak felállított kö-
vetelményrendszernek megfelelő-
en megkezdtük a gyakorlati meg-
valósítást. A kiírás szerinti - min. 4
méter hosszú, és 60 cm széles - ha-
jótest kialakítása viszonylag egy-
szerűen ment. A pontos szabás-
minta már rendelkezésünkre állt.
A tartószerkezet kialakítása után
az XPS táblákból összeállítottuk a
zsaluzatot (3.szjotó).

A zsaluzat kialakításával párhu-
zamosan, megkezdtük az általunk
elképzelt könnyűbeton receptúra
kialakítását, illetve a próbaméré-
seket.

Kezdetben az égetett agyag-
granulátummal végeztünk vizs-
gálatokat, azonban a termék hid-
rotechnikai tulajdonságaival nem
voltunk elégedettek.

• 3.sz. fotó. Készül a belső zsa-
luzat



................................................... ~ •........ -..I
Ekkor vettük fel a kapcsolatot

a BIOTECH Hungária Kft-vel. A
cég forgalmazza Magyarországon
az üveggranulátumot PORAVER
márkanéven, amely a könnyűbeton
alapvető adalékanyaga. Emellett
egyéb kiegészítő anyagokat is for-
galmaz, pl.: metakaolint - amit mi
is használtunk a betonkenunkban.

A további követelmények közül
a repedésmentességet polipropilén
szál alkalmazásával, a vízzáróságot
pedig a konzisztencia beállításával,
és metakaolin, bazaltliszt adagolá-
sával oldottunk meg.

• 4. sz. fotó. Próbatestek.
Összetétel: CEM 1,42,5 R;
Metakaolin; Bazaltliszt; Polipro-
pilen szálak; Üveggranulátum
frakciók (Poraver) ; Folyósító
(Mapei Dynamon SR3); Víz

• 5. sz. fotó.A törési kép

Jellemzőő adatok:
Pt= 1.120 kg/m3

7 napos korában:
Rh_

JIItó
= 4,3 N/mm2

14 napos korában:
Fh•• ltó= 45kN
Rc= 31 N/mm2

Immár semmiféle akadály nem
merült fel a betonkenu elkészítésé-
vel kapcsolatosan, megkezdtük az
építést (6.szjotó). A belső zsaluzat-

ra kézi felhordással - tapasztással
- készítettük el a kenut, ügyelve
a látszóbeton "követelményeire':
Az elkészült szerkezetet gondosan
utókezeltük (7. szjotá) , és 16 na-
pos korában a verseny helyszínére
szállítottuk.

Természetesen izgatottan vizs-
gáltuk a beton fizikai paramétereit
(4.-5.sz.foták), egyrészt azért, hogy
a tervezett beton megvalósítja-e az
elképzeléseinket, másrészt, hogy
az elkészült műtárgy megfelel-e az
elvárásainknak. Megfelelt!

A verseny
A megmérettetésre 2012. június
22.-én került sor Ráckevén. A szál-
lítási nehézségek megoldása után
bizakodva tekintettünk a jövőbe.
Kenunk nagyszerűen teljesítette
elvárásainkat (8.sz.fotó). A hajó-
test tervezett merülése 5 cm, két
kenussal15 cm - rendben!

A verseny három részből tevő-
dött össze, egyrészt az előkészüle-
tekről szóló beszámoló, prezentá-
ció, másodrészt a kialakítás, méret,
esztétikai megjelenés, harmadrészt
a gyakorlati vizsgából, azaz 400
méter megtétele alapján.

• 6. sz. fotó. Készül a kenu

• 7. sz. fotó .... és elkészült!!!

A prezentációban kiváló an sze-
repeltünk, a technikai paraméte-
rek felmérésekor kiderült, hogy a
mi hajónk a legkönnyebb - 110,2
kg -, a következő hajó +30 kg-mal

• 8. sz. fotó. A vízre bocsájtás
pillanata, és úszik!

• 9. sz. fotó. Meghajtottuk!

követett minket, a legnehezebb ha-
jótest 300 kg. A gyakorlati megmé-
rettetésen a harmadikok lettünk.
(9.szjo tá).

Összefoglalás
Összességében a versenyen csapa-
tunk jól érezte magát, amit vállal-
tunk, teljesítettük. Szárnos sikerél-
ményünk volt - pl. 2008. atlantai
olimpiai bajnoka, Horváth Csaba
(C2-500 m) egyedül a mi hajón-
kat próbálta ki -, többen elismer-
ték hajónk egyediségét, és végül is
benne voltunk a tévében, igaz erről
csak később értes ültünk.

Külön köszönetünket fejezzük
ki a Kar vezetésének, a Biotech
Hungária Kft. vezetőjének, vala-
mint a Jávorszkv- Tiszafa Bt.-nek,
akik nélkül nem tudtuk volna si-
keresen teljesíteni ezt az újszerű
kihívást!

Leczovics Péter,
Sugár Viktória

SZIE-YMÉK, MALT,
tanszéki mérnök
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