
 

 

Újrahasznosított karton, mint ülőalkalmatosság 
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A modern gondolkodás az építészettől nem csupán jól használható, hanem a 

könnyen és olcsón fenntartható épületek, tárgyak tervezését várja el.  Az utóbbi 

időben fontos szempont lett az újrahasznosított anyagok használata. Oktatóink ezt a 

szempontot vették figyelembe, amikor Komplex épülettervezés I. tárgyból a félév 

témájául az újrahasznosítást választották. A PET palack, a használt tetőléc, és a 

hullámkarton közül mi az utolsót választottuk. A tantárgy egy kézzelfogható léptékű 

tárgytervezését tűzte ki célul, feladatunk ülőalkalmatosság alkotása volt. 

 

A hullámkartonról, általában 

 

A dobozlapok hullámkartonból készülnek, amelynek részei a hullámpapír 

és a rajta lévő fedőréteg. A hullámpapír redőzéssel, ráncolással, azaz hullámokkal 

merevített lágy papír. Ezt szendvicsszerűen fogja közre a fedőréteg. 

A hullámok azok, melyek a hullámkartont egy rendkívül stabil és sokoldalú 

csomagolóanyaggá teszik. Két papír közé szilárdan beágyazva ellenáll a nyomás és 

ütés hatásának, kívülről rugalmas, így hatékonyan védi a becsomagolt árucikket. 

Költséghatékonyság miatt általában nem fehérített papírt használnak, hanem sárgás-

barna színűt, amely színt az újrahasznosítás során nyer el a papír. Ezeket sok 

esetben matricákkal, nyomatokkal látják el, funkciójából fakadóan. 

 

Fizikai tulajdonságai: 

 

Fontosnak tartottuk, hogy az anyagot mind fizikai, mind esztétikai szempontból 

megvizsgáljuk, a lehető legtöbb módon foglalkozzunk vele, hiszen a feladatunk nem 

csupán egy állékony tárgy megalkotása volt, hanem egyúttal egy szép, funkcióját 

kielégítő, használható eszközé is. 

Az anyag megismerése során különböző kísérleteket végeztünk annak fizikai 

tulajdonságairól (teherbírás, sorolhatóság, alakíthatóság).  

Alakíthatóság, sorolhatóság, kapcsolódási lehetőségek 



 

 

Teherbírás: 

 

Mivel teherbírás szempontjából nem tekinthető homogén anyagnak, ezért a fához 

hasonlóan szálirányban és arra merőlegesen terheltük. 

Első alkalommal a lapot az alátámasztással párhuzamos száliránnyal helyeztük el, 

másodszor pedig arra merőlegesen teszteltük. Arra a követeztetésre jutottunk, hogy 

szálirányra merőlegesen elhelyezve kétszer annyi terhet képes hordani, mint azzal 

párhuzamosan. 

 

Sorolhatóság és alakíthatóság: 

 

Mivel minél mélyebb, és több tapasztalatot szerettünk volna szerezni az anyagunkról, 

száraz és vizezett állapotában foglalkoztunk vele. 

Vizezés és szárítás után a karton fizikai tulajdonságai megváltoztak. 

Vízbe áztatva az anyag rétegeit könnyen szétválasztottuk, majd különböző 

módszerekkel alakítottuk azokat. 

Az egyik esetben még vizes állapotban helyeztük sablonra a lapokat, ekkor a réteg 

száradás közben felvette a sablon formáját, így teherbírása jelentősen csökkent. 

A következő esetben a vizezett rétegeket lógatva, sablon nélkül hagytuk 

megszáradni, majd alaktartó képességét vizsgáltuk. Ezt a kísérletet követően arra a 

következtetésre jutottunk, hogy ez az eljárás nem javította az anyag számunkra 

fontos tulajdonságait. 

A harmadik kísérletünkben teljesen új módszerrel próbálkoztunk, mikor az anyagot 

szárazon apró darabokra szabdaltuk, majd vízzel pépesítettük. A keletkezett pépet 

sablonban tömörítettük, és kiszárítottuk. A végeredmény egy újfajta rusztikus hatású, 

állékony anyag. 

Szárazon az anyag vágható, téphető, más formában nem alakítható, ellenben jól 

sorolható. Ennek több módszerét is kipróbáltuk: szövés, rétegelés, csavarás, 

harmonikaszerű ragasztás, összemetszés, préselés. Az így kialakult testeket tovább 

csonkítottuk, hogy még több új felületet ismerjünk meg. A leginkább újító technikának 

a szövést tartottuk, ennek több módszerét is megvizsgáltuk. Különböző szélességű 

sávokkal, szabályos és szabálytalan szövéssel, síkban, és térben is kísérleteztünk. 

 

Előremutató alternatívák 



 

 

A választott technikák 

 

A lehetőségeink közül kiválasztottunk egy friss gondolatot, és egy hagyományosabb 

megoldást, melyeket a funkciót szem előtt tartva újragondoltunk. 

Ezek voltak teherbírás tekintetében a legelőnyösebbek, illetve leglátványosabbak. 

Ez a két módszer idő ráfordítás szerint differenciálható.  

A könnyebben kezelhető a hagyományos módszeren alapuló technika volt, mivel 

ennek logikus szerkesztési rendszere van, és könnyen átlátható és kivitelezhető. 

Ezzel szemben az új gondolatunk kivitelezése összetettebb, az elkészült tárgy nem 

minden részletében követi hűen a terv dokumentációját. Ennek következtében 

minden tárgy egyedivé válik. 

 

 

Székek funkcióelemzése 

E széleskörű kísérletsorozat után rátértünk a választott tárgy funkcióinak elemzésére. 

A székek történeti áttekintése során az egyes korszakok ergonómiával való viszonyát 

vizsgáltuk.  

Míg az őskorban nem tudatosan használták a „széket” (tuskókat, köveket), addig a 

későbbi korokban a székek elsősorban rangot fejeztek ki. A gótikáig ez jól 

érzékelhető. A reneszánszban jelent meg először az ergonómikus kialakítás iránti 

igény. 

Az újrahasznosított kartonból készülő székek sem új keletűek, sok designer 

foglalkozik ilyen székek megalkotásával, hazai tervezők közül például Terbe János 

és Balogh András, külföldi példaként Alessandro Antoniazzi-t, és Walter Davanzo-t, 

vagy éppen a neves építészt Alvar Aalto-t említenénk.  

 

Az alábbi ábrák alapján igyekeztünk feltérképezni a különböző ülés módokból fakadó 

formai, és funkcionális igényeket: 

 

 

 

Ergonómiai tanulmányok 



 

 

Az elkészült székek 

 

A kísérletek közül két módszert gondoltunk tovább, az egyik egy hagyományosan 

sorolt, összemetszett, míg a másik egy fonással készült ülőalkalmatosság. 

Az előbbit egy hagyományos forma és egy hagyományos módszer 

újragondolásaként alkottuk meg. A metszékek 45°-os elforgatásával sokkal nagyobb 

súrlódást értünk el, ezáltal szerkezeti állékonyságát jelentősen növeltük. Saját 

anyagból készült teherelosztó réteggel továbbjavítottuk a használhatóságát, és 

növeltük a kényelmét. A szerkezetből adódóan a bútor, tároló funkciót is képes 

ellátni. 

A fonott fotel esetében kiemelten figyeltünk az ergonómiára. A választott forma 

elsősorban a pihenést szolgálja. Szerkezetének merevségét, a függőleges szálirányú 

önmagukkal összemetsződő merevítők adják, az ülőfelületének puhaságát a karton 

szövésével értük el. 

 

Konzekvencia 

 

Az székek készítése közben, egyik esetben sem használtunk idegen kötőanyagot, 

illetve a teherbírást sem javítottuk idegen anyaggal. Az összemetszés technikájával 

készült modellek esetében közismert, hogy nincs szükség ragasztóanyagra. A fotel 

esetében pedig az összefont szálakat a merevítő szerkezet felső szakaszának 

szálakra vágásával, és szövésével értük el. 

A kartont egy viszonylag könnyen kezelhető, jól alakítható anyagnak ismertük meg, 

melynek teherbírása megfelelő kapcsolatokkal és a megfelelő szálirány 

alkalmazásával a funkciót maradéktalanul kielégíti. Számunkra fontos volt ez a 

tanulmány; nem is csak a tárgynak a létrehozása miatt, hanem magának a 

folyamatnak - egy hulladék anyag újragondolásának, használati tárggyá alakításának 

- megismerése miatt. 

A munkánk egy első lépés volt. Tanulmányozása annak, hogyan nyúljunk egy 

anyaghoz, hogy ismerjük meg, és használjuk fel újra. 

 

 

Egyes elemek szabásmintái 


