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A BG-Graspointner Csoport
Nordamerika Hydro BG

BG-Graspiontner     AT

Hydro BG   CZ

Hydro BG   SK

Hydro BG   RO   

HU Hydro BG

PL Hydro BG

RU Gidro BG

V-Alfatec SK

• alapítva 1963-ban

• A vízelvezetés szakértője 1974 óta, több, 

mint 50 év 50 Jahre Beton Know-how

alapítva 2002-ben

alapítva 2005-ben

alapítva 2003-ban

alapítva 2011-ben

alapítva 2013-ban

alapítva 2010-ben

alapítva 2015-ben

alapítva 1996-ban

BG-Graspointner ma összesen 

31 országban van jelen
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BG által gyártott termékek

Vízelvezető rendszer Elemek a vasútépítéshez Közlekedési rendszer

Beton gyár, mely vízelvezető rendszereket, út- és 

vasútépítési elemeket gyárt



Hagyomány szerinti fenntarthatóság és 
innováció

2.
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BG

Identitás

Környezet-

tudatosság

Innováció

fejlesztés

A BG hagyományai szerinti fenntarthatóság és fejlesztés



Környezetbarát a legapróbb részletekig3.



A környezettudatosság nem üres ígéret, 

hanem működő vállalati kultúra:

•Tagság az osztrák Klímaszövetségben

• ISO 14001 szerinti szigorú Környezetközpontú Irányítási Rendszer

• Környezetbarát gyártás

• Klímabarát energiamix
8

Környezetbarát a legapróbb részletekig
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Környezetbarát a legapróbb részletekig

1,23% egyéb ökoenergia

2,59% kőolaj és származékai

3,18% földgáz

3,53% szilárd vagy folyékony biomassza

4,23% szélenergia

85,24% vízenergia

BG-Energiamix:
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Innováció, mely sosem áll meg

BG

Identitás

Környezet-

tudatosság

Innováció



Innováció, mely sosem áll meg4.
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Innováció, mely sosem áll meg

• Szoros és állandó együttműködés egyetemek kutatócsoportjaival és 

anyagszakértőivel

• Folytonos törekvés a meglévő technológiák, rendszerek tökéletesítésére

• Új receptúrák, új alapanyagok vagy újabb felhasználási területek

• A folyókakonstrukció folyamatos fejlesztése a BG mérnökei által

Innováció egyetemi diplomával



Beispiel: 

FEM-Analyse

Példa: FEM-Analízis

• Komputeres terhelési szimuláció

• 3D modellek felállítása, folyókakonstrukciók új innovatív részletekkel (kialakított 

mélyedések a folyókatestben a betonalaphoz való rögzítés biztosításához)

• Eredmény: kisebb súly, nagyobb stabilitás

• Következmény: alacsonyabb szállítási költségek,  csökkent CO2-kibocsátás, könnyebb, 

egyszerűbb beépítés

Innováció, mely sosem áll meg



Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban5.



4. Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban
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BG

Identitás

Környezet-

tudatosság

Innováció

BG

Produkte
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Unser Anspruch:
Nachhaltigkeit

in vollem Umfang

Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

FILCOTEN – minden másnál gyengédebb a 

környezethez:



... és jobban bírja, mint más hasonló 

termékek:
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

műanyag
fázer-

erősített
beton

polimergyakorlat
Alapanyag
tulajdon-

ságok

Környezetbarát

Ásványi alapanyag felhasználás

Ütésállóság

UV-állóság

Nyomószilárdság

Hőtágulási együttható 

Összesen:

6x 1x 3x 1x



Ezek közül az egyik tulajdonságot közelebbről is 

megvizsgáljuk, mert ennek nagy jelentősége van a 

gyakorlatban:

ez a hőtágulási együttható
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban



Hőtágulási együttható:

A kis értékű tágulási együtthatónak köszönhetően a nagy hőmérséklet-

különbségek esetén a méretváltozás elhanyagolható, szabad szemmel szinte 

észrevehetetlen.
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban



Dilatáció mértékének összehasonlítása 50°C ΔT:
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

Műanyagpolimer

Az anyag tágulási együtthatója x  folyóka hossz x hőmérsékletkülönbség

FILCOTEN/ Beton: 10*10-6/K * 1m * 50°C = 0,5 mm tágulás

0,5 mm 1 mm 9 mm

Polimer: 20*10-6/K * 1m * 50°C = 1 mm tágulás

Műanyag PE-HD: 180*10-6/K * 1m * 50°C = 9 mm tágulás
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A homok / kavics a folyókatest alatt 

elcsúszhat.

betonágyazat

A hőmérséklet emelkedés következtében előfordulható lehetséges sérülések:
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A víz a fugák között kontrollálatlanul 

beszivároghat az aljzatbetonba.

Betonbett

Hőmérséklet csökkenés következtében előforduló esetleges sérülések:



Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban
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műanyagszál-erősített
beton

polimer
Gyakorlat-

ban

Alapanyag 
tulajdon-

ságok:

A tágulási együtthatónak közvetlen befolyása van a folyóka 

rendszer további tulajdonságaira: 

3x 0x 3x 0x

Tartós felfekvés a betonágyban

Tágulási fugák száma

Tömítőanyag tapadása

Gesamt



Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

És ez még nem minden ...
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Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

műanyagszál-erősített 
beton

polimer
Gyakorlat-

ban

Anyag 
tulajdon-

ságok

Az ásványi alapanyagok pozitív hatásai:

4x 0x 3x 0x

Hőállóság

Tűzveszélyességi osztály 

Tapadás és dizájn

Formatartósság és utórepedés    

Összesen:
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4. Kiemelkedő tulajdonságok a gyakorlatban

műanyagszál-erősített 
beton

polimer
Gyakorlat-

ban

Anyag 
tulajdon-

ságok

3x 5x 1x 6x

Fagy- és sóállóság

Vízbeszivárgás

Kémiai ellenállás

Hajlító szilárdság

Vízelvezetés felülete

Súly / folyókatest

Gesamt:



Összefoglalva: FILCOTEN kiváló anyagból készült, átgondolt 
formájú folyóka
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műanyagszál-erősített 
beton

polimer

Innovatív

Rendkívül környezetbarát

16 -szor 6 -szor 10 -szer 7 -szer

Összehasonlítva a FILCOTEN-t a többi termékkel, magasan a legjobb anyag.



Tehát ha Ön vízelvezető rendszert keres, 
tervez, ugyan nagy a választék, azonban az

igazán jó választás:
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Környezetbarát

• Alapanyag felhasználás

• Gyártás

• Felhasználás

• Újrahasznosítás

• Ártalmatlan az emberre és a 

környezetre

• IBR általi tanúsítvány

Mentes az alábbiaktól:

• oldószerek

• nehéz fémek

• gyanta

• mérgező anyagok kibocsátása

cement

homok

víz

adalékok

Csak természetes alapanyagok



Ásványi alapanyag

A tiszta ásványi alapanyagnak köszönhetően a 

FILCOTEN tulajdonságai rendkívül jó értékekkel 

rendelkeznek:

• Hőtágulási együttható

• Időjárásállóság

• Erős és tartós kötés a betonnal

• Tömítőanyagokhoz való tapadás 

• Égési osztály

• Tapadás / Dizájn

• Formatartósság / Utórepedés



Ütésállóság

A FILCOTEN magas ütésállósága az első olyan fontos 

tulajdonsága, mely a folyóka biztos kezelését teszi lehetővé.

• Szállítás

• Raktározás

• Beépítés



UV-állóság

A FILCOTEN-nek minden más anyagnál magasabb az UV-

állósága, amely az élettartamát jelentősen 

meghosszabbítja. 



Magas nyomószilárdság

A FILCOTEN magas nyomószilárdságának pozitív következményei:

• Különleges ellenálló képesség az adott terhelési osztályok esetében.

• A kiváló és egyenletes minőség vékony keresztmetszetet tesz lehetővé.

• A szokásos folyókákhoz képest ez 70%-kal kisebb súlyt eredményez.



Tartós kötés a betonágyazattal:

FILCOTEN folyókáknak különösen tartós a kötése a betonágyazattal.

• Az alacsony hőtágulási együtthatónak köszönhetően a méretváltozás minimális. 

Ugyanolyan jól fekszik a betonágyazatban, mint egy szokásos beton folyóka.

• A meglévő (de minimális) vízbeszivárgás már a beépítés során erős kötést hoz létre a 

betonágyazattal.

• Az innovációs gyártási technológia következtében a folyókatest alján kialakított 

mélyedések biztosítják a folyóka betonalaphoz való tartós rögzítését.



Tágulási fugák

A hőmérsékletingadozások következtében elhanyagolható méretváltozások 

pozitív hatásai:

• A folyóka szakaszba nem szükséges több tágulási fugát tervezni, mint amennyi a 

határos beton felületben van.

• A folyókák közötti tömítéseket nem terhelik a negatív hőtágulásból eredő húzó erők.



A tömítőanyagok tapadása

• A kereskedelemben kapható tömítőanyagok rendkívül jól 

tapadnak a FILCOTEN-hez.

• A polimer és műanyag folyóka esetében használható 

tömítőanyag típusa behatárolt,  beszerzése körülményes.



Hőállóság

A FILCOTEN ásványi alapanyagokból készült, ennek köszönhetően 

hőállósága különösen magas. :

• Az anyag nagyon forró környezetben is megtartja a formáját és

terhelhető, hideg környezetben pedig kevésbé merev.

• A gyantabázisú hőre lágyuló műanyagokkal, a polimerekkel és az üvegszál erősítésű 

műanyagokkal ellentétben (melyek a terhelhetőségéből és formatartósságából magas 

hőmérséklet esetén hamar veszítenek), rendkívül időjárás álló.



Égési osztály

• FILCOTEN az A1 égési osztály követelményeinek

felel meg (nem gyúlékony). 

Ez biztonságossá teszi a használatát.

• A B osztályba tartozó anyagok alapanyagának esetében

nem követelmény a különleges összetétel.

A műanyagok általában a B osztályba tartoznak (=éghető)



Tapadás & dizájn

• FILCOTEN problémamentesen ragasztható a kereskedelemben 

használatos cement- és gyantabázisú ragasztókkal. 

• A polimer csak gyantabázisú ragasztóval ragasztható.

• A műanyag anyagok általában csak nagyon nehezen ragaszthatók. 



Formaállóság / Utórepedés

• Akár beépítésről vagy használatról beszélünk, a FILCOTEN 

mint cementbázisú anyag formaváltozás nélkül képes a 

mechanikai erőknek ellenállni.

• A szálerősítés a méretváltozást minimálisra csökkenti, az 

utólagos repedések elhanyagolhatóak.



Fagy- és sóállóság

• A FILCOTEN fagy- és sóállósága nagyon magas, jóval felülmúlja a 

szabványkövetelményt. 

• Az alapanyag különösen tömör és kiváló marad az alábbi 

hatások ellenére is, mint a nagy mínuszok, 

a jégmentesítő só használata, ill. a jég- és olvadás váltakozása.

• Mindez a FILCOTEN-rendszerek hosszú élettartamát eredményezi.



Vízbeszivárgás

A vízbeszivárgás mértéke éppen megfelelő: 

• A vízbeszivárgás mértéke éppen elég kicsi ahhoz, hogy a fagykárok 

elkerülhetőek legyenek (lásd magas FTB) és éppen elég nagy ahhoz, hogy 

a betonágyazatban való kötése tartós legyen. 

• A műanyag és a polimer nem vesz fel vizet, nem köt a betonágyazatba.



Kémiai ellenállóság

A FICOTEN folyóka beépítése ideális minden magas PH-val

rendelkező környezetbe ( 7 feletti ).



Hajlítószilárdság

• A FILCOTEN folyókát ez a tulajdonsága teszi ellenállóvá olyan erőkkel 

szemben, melyek a szállítása, kezelése, beépítése során felléphetnek. 

• A hajlítószilárdság növekedése miatt a törésveszély kisebb,  emiatt a beépítésre 

nem olyan érzékeny a vékony fala ellenére sem.



Érdesség / Vízlefolyás tulajdonságai / Szennyeződés

• A csekély érdességének köszönhetően a vízlefolyási képessége kiváló, ezáltal az 

adott felületen a víz gyorsabban folyik le, a túláradás veszélye kisebb.  

• A sima belső felületnek köszönhetően a szennyeződések lerakódása minimális, 

a folyóka tisztítására ritkábban kerülhet sor.



Súly a gyakorlatban

• A FILCOTEN ugyan nem a legkönnyebb anyag, azonban súlyához képest a 

legnagyobb stabilitású. 

• Az alacsony súly nem csupán a szállítás és a beépítés során történő 

kezelést könnyíti meg, hanem ezáltal szállítási költség és idő is 

megspórolható. 

• A műanyag folyókának kisebb a súlya, azonban ez a beépítésnél 

hátrányokat okoz (csavarodik, billeg, felúszik a friss betonban).



Köszönöm a figyelmet.
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