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Korábban több szakmai fóru-
mon is beszámoltunk[1,2,3] az 
I. Magyar Betonkenu kupa ese-
ményeiről, amelyen a SZIE- Ybl 
Miklós Építéstudományi Kar csa-
patának hajója (1.sz. fotó) volt a 
legkönnyebb. A pontosság kedvé-
ért a 4 méter hosszú, 60 cm széles 
hajónk 110 kg, a következő mint-
egy 30-kg-mal volt nehezebb, míg 
a „legtestesebb” hajó cca. 300 kg.

 De mi a titka, hogyan sikerült 
elérni ezt az eredményt? A válasz 
egyszerűnek tűnik: könnyűbeton-
ból, azaz olyan betonból, amelynek 
testsűrűsége 2.000kg/m³ alatti érték.

Ahhoz, hogy a testsűrűség a 
már említett érték alatt legyen, 
könnyű adalékanyagot kell alkal-
mazni. Így történt ez ebben az 
esetben is, azonban egy – hazánk-
ban még nem széleskörűen is-
mert – speciális adalékanyaggal, az 
üveggranulátummal.

Röviden a könnyû betonról
Könnyűbetonok csoportosítása 
többféleképpen lehetséges, így pél-

dául a könnyűbetonnal szemben 
támasztott követelmények szerint 
(1.sz.ábra), a pórusképzés mód-
szere szerint (2.sz. ábra, 2.sz.foto).

A könnyűbetonokkal szemben 
támasztott követelményeket az 1. 
sz. táblázat mutatja[4] be. 

Az eddigi ismertetésekből is lát-
szik, hogy betonkenunk megépítése 
szempontjából nem volt egyszerű 
dolgunk, hiszen többféle követel-
ménynek (testsűrűség, szilárdság, 

és amiről eddig szó sem esett, a víz-
záróság) is meg kellett felelnie. A 
feladatot bonyolította, hogy nem 
a szokványos tervezési számításo-
kat kellett alkalmazni, viszonylag 
sokirányú követelmény rendszert 
kellett teljesítenünk, valamint be-
tontechnológiai szempontból igen 
rövid idő állt rendelkezésünkre.

Az előzetes tanulmányok alap-
ján a könnyű adalékanyagos beton 
mellett döntöttünk. A hazánkban 
ismert égetett agyag granu látummal 
végeztünk elő kí sérleteket, azonban 
a kapott eredmények nem váltották 
be az elképzeléseinket. 

Irodalmi kutatások, és szemé-
lyes konzultációk során került elő-
térbe az üveggranulátum, amelyet 
a Biotech Hungary Kft. forgalmaz 
PORAVER (3.4.sz.foto) márkané-
ven
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Az üveggranulátum lényegében 
a szelektív hulladékgyűjtés ered-
ményeképpen, gondosan szétvá-
logatott – natúr és színes –, újra-
hasznosított üvegek felhasználásá-
val készül.  Az előállítás fontosabb 
lépései – melyet az 3.sz ábra mutat 
be – a következők:
• begyűjtés, szelektálás
• az üveg őrlése
• az üvegpor előkészítése a granu-
láláshoz (víz, kötőanyag és pórus-
képző hozzáadásával)
• granulálás, szárítás
• pórusképzés, hűtés
• szitálás (frakciókra bontás)
• minőség-ellenőrzés.

A különböző szemcseméretben 
gyártott üveggranulátum műszaki 
adatait az 2. sz. táblázatban foglal-
juk össze. A pórusos üveg granulá-
tumot mintegy 90 %-ban az építő-
ipar alkalmazza, az utóbbi időben 
azonban számos alkalmazási te-
rületen ismerték fel előnyös tulaj-
donságait, és alkalmazzák.

A PORAVER üveggranulátum 
számtalan előnnyel rendelkezik, 

így például a kis testsűrűség kitűnő 
nyomószilárdsággal párosul, vízfel-
vétele minimális, ellenáll az UV-su-
garaknak és mikrobáknak, minden 
részecske gömb alakú, nem tartal-
maz törött szemcséket, Szagtalan, 
nem okoz allergiát, oldószermentes. 
További előnye – amit a betonkenu-
nál nem vettünk figyelembe, de az 
építőipari, betontechnológiai szem-
pontból fontos – a jó akusztikai tu-
lajdonságai, jó hőszigetelő, kémiai-
lag stabil, vegyszerálló, nem éghető 
(A1/DIN4102) anyag, illetve ter-
mék.  A különböző szemcseméret-
ben gyártott anyag (4.sz.foto) széles-
körű felhasználására néhány példa:

Könnyűbeton (szerkezet) – 
PORAFORM
A különböző szemcseméretű üveg -
granulátumból – bizonyos korlátok 
között – bármilyen szemmegosz-
lású adalékanyag összeállítható, és 
kiválóan alkalmazható különleges 
betonminőségek (pl.: könnyűbe-
ton, öntömörödő beton, stb.), fa-
lazó elemek (Calimax 11) panelek, 
szerkezetek (5.sz.foto) előállítására.  
A Calimax 11 könnyűbeton falazó 
elem (6.sz.foto) kiváló hőtechnikai 
tulajdonságokkal ( U = 0,28 W/m² 
K) rendelkezik. 

Habarcsok adalékanyagaként 
előnyösen használható ki, hogy az 
üveggranulátum környezetbarát, 
könnyű, nem gombásodik, vala-
mint a vakolat hőtechnikai tulaj-
donságai javulnak.

Kül- és beltéri díszítő elemek 
pl. a díszítő szobrok, ornamentikai 
díszítő elemek, stukók, stb.

Akusztikai lapok, zajvédő ele-
mek készítése.

Kiváló, semleges töltőanyag 
külön böző szerves anyagokkal ke-
verve.

Optikailag nagyon dekoratív 
színes gyöngyök, színes szerkeze-
ti elemként tapétában vagy a falra 
felhordva diszperziós festékben

Összefoglalás
A cikk bevezetőjében az I. Magyar 
Betonkenu kupa legkönnyebb, be-
tonból készült kenuját mutattuk 
be. Ahhoz, hogy ezt az eredményt 
elérjük, egy speciális  – hazánkban 
ma még kevésbé ismert -  adalék-
anyagot használtunk, a PORAVER 
üveggranulátumot. Természetesen 
a siker érdekében egyéb techno-
lógiai, technikai  megoldásokat is 
alkalmaztunk, azonban fontosnak 
érezzük, hogy e kiváló, sokrétűen 
felhasználható korszerű adalék-
anyagot bemutassuk.

Leczovics Péter 
SZIE-YMÉK TDT titkár

 „A publikáció a TÁMOP 4.2.2/
B-10/1-2010-011 „A tehetséggon-
dozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent 
István Egyetemen” c. pályázat tá-
mogatásával jelent meg.”2. táblázat

5.sz. fotó: Elôregyártott 
lépcsôszerkezet[6]

6.sz. fotó: A Calimax falazó 
elem[6]

4.sz.fotó:  Különbözô szem-
nagyságú üveggranulátum

3.sz.fotó: PORAVER gyártá-
sa[5]




