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kontrakció (%)

∆h

összenyomódás

ε

fajlagos alakváltozás

εel

rugalmas fajlagos alakváltozások

εp

képlékeny fajlagos alakváltozások

ρ

anyagsűrűség (sűrűség)

8

ρt

testsűrűség

σ

feszültség
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FOGALMAK
Vízzáró szigetelés esetében a víz, a nedvesség szigetelésen való átjutása részben
megengedett. A vízzáró szigeteléssel csupán mérsékelni tudjuk a víz átjutását a
szigetelésen, de a gyakorlatban ez általában elegendő a megrendelő elégedettségéhez.
Vízhatlan szigeteléssel a víz és pára épületszerkezetbe bejutása teljes mértékben
akadályoztatva van.
Elektrokinetikus,
magnetokinetikus
és
töltéskompenzációs
ozmotikus
falszigetelési eljárásoknál a kapilláris falában az ionok fizikai-kémiai hatásainak
eredményeképpen következik be a falszigetelés, szárad ki és marad száraz a fal.
A kapilláris vízfelvétel a leggyakoribb módja a víz felszívódásának, mely a talajvízszint
emelkedése, a rétegvizek megjelenése miatt, a felcsapódó nedvesség hatására vagy a
csapadékvíz nem megfelelő elvezetése következtében egyaránt létrejöhet. A kapiláris
emelőerő általában 1,00–1,50 m, de ennél magasabb is lehet.
A higroszkópos vízfelvétel a falazatba felszívódó víz a talajból oldott sókat visz
magával. Ezek a sók a párolgási felületen, ill. attól a falazat belseje felé
kikristályosodnak, lerakódnak. Ezek a sók képesek a levegő páratartalmából nedvességet
felvenni és felhalmozni a falazatban, akkor is, ha esetleg a talaj felől történő nedvességutánpótlást a felújítás során sikerült tökéletesen meggátolni.
A kapilláris kondenzáció kisebb szerepet játszik a falazat nedvesség-háztartásának
alakulásában. De (különösen hideg falak esetében) a levegő páratartalma a kapillárisok
falán a telítési páratartalomnál alacsonyabb értéknél is kicsapódhat. Ezt a jelenséget
nevezik kapilláris kondenzációnak.
Hidrogénkötés a vízmolekulák közötti hidrogénkötés kialakulását az okozza, hogy a
nagy elektron negatívitású atom a vele kovalens kötésben lévő hidrogén elektronját
magához vonzza, amely elektronigényét a szomszédos vízmolekulában lévő oxigén
szabad elektronjával elégíti ki.
Az építőanyagokat (tégla, beton, kő) a velük érintkező víz benedvesíti. Ennek mértéke
függ a víz felületi feszültségétől és szilikátfelületen fellépő adhéziós erőktől. Az adhéziós
nedvesedés során a víz rátapad a szilárd felületre, mivel az adhéziós vonzóerő
lényegesen nagyobb, mint a vízmolekulák között ható kohéziós erő.
Adhéziós vonzóerő a falszerkezet anyaga és a vízmolekulák között ható felületeket
egyesítő vonzóerő, ami elsősorban a szilikátanyagok oxigénje és a vízmolekulák
hidrogénje között lép fel.
Kapilláris szívóhatás a szilikátfelületekre erősen tapadó vízmolekulák egyre újabb és
újabb
felületekhez
kötődve
vékony
folyadékrétegként
felfelé
mozognak
a
kapilláriscsőben, a kohéziós erők közvetítésével, magukkal húzva az egész
folyadékoszlop vízmolekuláit.
Kapilláris depresszió a folyadék felszívódásának magassága elsősorban a kapilláris
rendszer átmérőjétől függ. Ha az ún. peremszög 90 fokos, akkor „h” értéke negatív és a
víz kinyomódik a kapillárisból.
A légpórusú vakolatok működési elve, hogy a kis átmérőjű kapilláris rendszer hiánya
miatt a vakolat a falban lévő nedvességet nem vezeti ki a felszínre, hanem már a belső,
nagy átmérőjű pórusokból pára formájában távozik. A száraz és sótól mentes felület
mindaddig megmarad, amíg a víz elpárolgási zónája a vakolat mélyebb rétegében van.
Az oldott sók a vízelpárolgásával a pórusokban előbb-utóbb kikristályosodnak, és ezzel
idővel egyre csökken, és végül teljesen megszűnik a párologtató hatás.
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1 ÉPÍTMÉNYDIAGNOSZTIKA

Több száz év alatt kialakult épített környezetünkben testesül meg nemzeti vagyonunk
jelentős része. Funkcionális és esztétikai állapotuk mindannyiunk számára meghatározó,
alapvető hatású a bennük dolgozó emberek mindennapi életformájára, életminőségére.
Gazdasági kérdést is jelentenek, hiszen az épületeink romlásával a nemzeti vagyon
csökken. Alapvető érdekünk, hogy a meglévő épületállomány minél nagyobb hányadát
megóvjuk, ne kelljen lebontani azokat. Összhangban a környezetvédelmi törekvésekkel
az elhanyagolt építmények újrahasznosítása, az értelmes építmény felújítási folyamatok
megvalósítása csak az építménydiagnosztika szakszerű alkalmazása esetén lehetséges.
A korszerű építményfenntartás napjainkra már tudományággá fejlődött. Ennek oka az
építményállomány anyagainak, szerkezeteinek, építési technológiájának sokszínűsége.
Ezt a tudományszintű feladatot a korszerű építménydiagnosztikai vizsgálatok alapozzák
meg.
Az építménydiagnosztika az építményben észlelt tünetek, elváltozás okának kiderítése a
mérnök fontos műszaki tevékenysége. Az építményekre vonatkozó diagnosztikai rendszer
az építmény fenntartási tevékenység része, úgy is fogalmazhatunk, hogy az építmény
„betegségeinek” felismerése a „gyógyulás” érdekében.
Az
építményeket
értékállóan
megőrizni
csak
átgondolt
és
rendszeres
építményfenntartással lehet. Az építményfenntartáson belüli tagozódás:
 karbantartás, hibaelhárítás (saját hatáskörben az építmény üzemeltetője végzi);
 felújítási munkák, amely átgondolt tervezést, szervezést és lebonyolítást igénylő
feladat.
Egy-egy fenntartási feladat hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a tervezést
megelőző diagnosztikai vizsgálatok alapossága. A fenntartási munkák előkészítése során
az adott épületek ritkán üresek, legtöbbször lakott és üzemeltetett épületekben kell a
diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni. Kellő gondosság mellett ügyelni kell, hogy a
vizsgálatok
 egyszerűek;
 gyorsak és
 lehetőség szerint roncsolásmentesek legyenek.
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1.1 Az építménydiagnosztika fogalma, szintjei
A diagnosztika először az orvostudományban használt szakkifejezés volt, melyet
alkalmazunk az építmények állapotának vizsgálatakor is. Az építménydiagnosztika az
építmény és részei állapotának, állapotváltozásainak tünetek alapján, különböző
módszerekkel és vizsgálatokkal történő megállapítása úgy, hogy a szükséges építményfenntartási teendők meghatározhatók legyenek. Fontos hogy az épületszerkezetek
összefüggéseinek figyelembevételével szabad csak vizsgálni, ami gyakorlatot és
tapasztalatot igénylő feladat. Építménydiagnosztikai feladatot csak felkészült és
gyakorlott szakember végezhet.
Az építményfenntartási tevékenység különböző szinteken, területeken értelmezhető és
ennek megfelelően különböző tartalma lehet. Összetett folyamat, amely a legkisebb,
fenntartásra szervezhető építési egységtől kezdve az egy-egy településig terjed.
Az építmény állapotát stabilizáló, ill. műszaki állapotát helyreállító, annak tartós
használatát biztosító tevékenységek:
 építménykarbantartás (saját hatáskörű, I. szintű diagnosztika);
 építményfelújítás, tervezés (részben saját hatáskörű, részben szakvizsgálati);
 eseti hibajavítás (részben saját hatáskörű, részben szakvizsgálati).
Fenntartáson a használati állapot megőrzésére (karbantartás)
helyreállítására (felújítás) irányuló tevékenységet értjük.
Karbantartás
Az
építményfenntartás

és

az

építmény

védelem
technológiai
intézkedések

felújítás,
átalakítás
szerkezeti
intézkedések

pótlás
eredeti
teherbírás
fenntartás
megerősítés

1.1 ábra: Az építményfenntartás intézkedései
Forrás: [2]
Az építményfelújítás, tervezés különböző fajtái lehetnek:
 A használatiérték-növelő (komfortfokozat-emelő, rendeltetést nem módosító)
tevékenység, építmény-korszerűsítés;
 Az építmény rendeltetésének megváltozása, azaz funkcióváltás;
 Az építmény részleges átalakításával járó (alapterület- vagy térfogatcsökkenést
okozó) tevékenység;
 Az építmény beépített területének ill. térfogatának növelésével (egyúttal a
függőleges és részben a vízszintes teherhordó szerkezetek terheinek növelésével)
járó bővítések (pl. emeletráépítés).
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1.2 Az építménydiagnosztika célja
Az építményfenntartás megnövekedett feladatai szükségessé teszik, hogy az építmény
vizsgálataira mind korszerűbb eljárások, módszerek állnak rendelkezésünkre. A
diagnosztika célja, hogy az építmény kezelőjének, tulajdonosának megbízható adatokat
szolgáltasson az építmény egészéről, illetve egyes részeiről, hogy az építményre
vonatkozó döntéseihez ezeket az adatokat céltudatosan felhasználhassa. A diagnosztikai
vizsgálatok szintjét az adott feladat esetén az határozza meg, hogy milyen jellegű
döntés-előkészítéshez használják fel.
A tervezés nem minden esetben kielégítő, a diagnosztika feladatai között szerepelnek a
váratlan károsodások vizsgálatai is. Ekkor a diagnosztika az adott helyzet okainak
kiderítését, a károsodás mértékét, kiterjedésének és további következményeinek
vizsgálatát tűzi ki feladatául.

1.3 A részletes vizsgálatok felépítése
Adatgyűjtés, előkészítés:
Idetartozik az építmény előéletének megismerése: tervek, építési napló, korábbi
vizsgálatok eredményei, karbantartási munkák időpontja, azok mélysége, továbbá a
diagnosztikai vizsgálatok megtervezése helyszíni szemle után. Az adatgyűjtés a
következőkre terjed ki:
 Tervdokumentáció, kiviteli terv, megvalósulási terv;
 A szerkezet építési állagára vonatkozó adatok, tervek;
 A külső használat körülményeinek a változására vonatkozó adatok;
 Külső körülmények megváltozása;
 Az eddigi felülvizsgálatok főbb eredményei;
 Eddigi karbantartási munkák.
Ha az építményről nem található semmi adat, akkor feltárással és állapotfelméréssel kell
kezdeni a helyszíni szemlével együtt.
Helyszíni szemle és helyszíni vizsgálat:
Ebbe a csoportba tartozik a helyszíni szemle (hibák rögzítése: repedések jelölése,
beázások, vakolat leválása…), feltárások és a helyszíni műszeres mérés, beleértve a
geodéziai méréseket is, valamint a laboratóriumi vizsgálatokhoz történő mintavételt.
Laboratóriumi vizsgálatok:
Idetartoznak a laboratóriumi szilárdsági, fizikai és kémiai tulajdonságokat meghatározó
vizsgálatok.
A vizsgálati eredmények feldolgozása, értékelése:
Idesorolhatjuk az erőtani számításokat (pl. próbaterhelés esetén az elmozdulásokból és
az egyenlőtlen hőmérsékletváltozásból adódó feszültségek meghatározását), a helyszíni
és laboratóriumi vizsgálatok mérési adatainak kiértékelését és minősítését, a
meghibásodás okainak meghatározását.
Szakvélemény:
A helyszíni szemle és a vizsgálati eredmények összefoglalása, javaslattétel az üzemeltető
felé.
A vizsgálat eredményeinek bevezetése a törzslapra, hidak esetében a hídlapra. Ez
általában az üzemeltető feladata.
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2 ÉPÍTŐANYAGOK POROZITÁSA

Az építőanyagokra vonatkozó fizikai és kémiai tulajdonságok jelentős részét már a
szerzők az „Építőanyagok” című jegyzetben részletesen tárgyalták. Feltételezzük, hogy ez
az ismeretanyag minden Hallgató birtokában van. Jelen fejezetben csak az építőanyagok
porozitásával, pórus struktúrájával, valamint az ehhez kapcsolódó tulajdonságokkal
egészítjük ki az „Építőanyagok” tárgy keretein belül ismertetésre került tananyagot.

2.1 Porozitással kapcsolatos alapfogalmak
Gélpórusok:
A cement-gélben lévő és a makrokristályos hidráttermék közötti tér, amely a cement és a
víz reakciója során jön létre. A gélpórusok átmérője 1–10 nm közötti.
Kapillárisok:
A kémiai vízigényen felül adagolt víz elpárolgása nyomán keletkező hajszálcsövek
rendszere.
Látszólagos porozitás:
A kapillárisokba felszívódó víz térfogata az építőanyag térfogategységében (V%)
Légbuborékok:
Beton esetében a cementkötés előtt bevitt
képződményei. Átmérőjük 0,2–4 mm közötti.

levegő

vagy

más

gáz

gömbszerű

Légzárványok:
A kavicsfészkek, a vérzési üregek és a nem megfelelő tömörítésből származó,
szabálytalan alakú üregek. Átmérőjük 4 mm-nél nagyobb.
Porozitás:
A porozitás egységnyi térfogatú, kiszárított anyagban a pórusok részaránya.
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2.2 A porozitás meghatározása
Mint azt már előző tanulmányaiból tudja a Hallgató; sűrűségszámítás szempontjából
megkülönböztethető három anyagcsoport:
 tömör anyagok (pl. fém, üveg, műanyag),
 porózus anyagok (pl. beton, tégla),
 halmazok (pl. homokos kavics, zúzottkő).
Porózus anyagoknál is értelmezhető a tömör anyag sűrűsége a pórusok nélkül. Az
anyagsűrűség mérését piknométerrel végezzük.
Az építőanyagok szilárdsága és tartóssága az anyag struktúrájától függ, ezen belül a
pórustartalom, a pórusméretek és a póruseloszlás is nagymértékben befolyásolják az
adott építőanyag viselkedését.
A pórusok meghatározása többféleképpen történhet:
 fajtája alapján (Powers és Brownyard, 1946; Wesche, 1974; Young és Hansen,
1987; Reinhardt), 1985,
 mérete alapján (Setzer, 1987),
 fajtája és mérete alapján (Ujhelyi, 1998; Oberholster, 1988).

2.1 ábra: A pórusok méret szerinti osztályozása
Forrás: [2]
Az építőanyagoknál a pórusméret és eloszlása meghatározza, hogy az építőanyagban
lévő folyadék milyen hőmérsékleten fagy meg. Ebből következik, hogy egyes
építőanyagok hogyan viselkednek nedves állapotban történő fagyás esetén. A különböző
pórusokban a víz fagyáspontját a 2.1. táblázat szemlélteti.
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2.1 táblázat: Pórusvíz fagyáspontja a pórusméret függvényében
Pórusméret

Pórus

Pórusvíz fagyáspontja

mm

m

°C

Durva pórus

>1

> 103

0 – (–3)

Légpórus

10–2 –1

10 –103

0 – (–3)

Kapillárpórus

10–4 –10–2

0,1–10

0 – (–3)

10–5 –10–4

10–2 – 0,1

–15

10–6 –10–5

10–3 – 10–2

–43

< 10–6

< 10–3

–160

Gélpórus

Forrás: [2]

2.3 A beton porozitásának kialakulása
A beton teljes porozitása kialakulásának 3 szintje van (2.2. ábra):
 tervezési szint,
 bedolgozási szint,
 szilárdulási szint.
A beton pórusrendszerének kialakulása elsősorban a péptelítettség mértékétől függ:
mind a túltelített, mind a telítetlen beton porozitása nő a péptelített betonéhoz képest. Az
első esetben a kapillárisporozitás, a második esetben a légzárványok mennyisége miatt.

2.2 ábra: A porozitás kialakulásának három szintje
Forrás: [2]
A beton 1%-os porozitásának növekedése 4–5%-os szilárdságcsökkenést eredményez.
Ennek megfelelően a beton- és vasbeton-diagnosztika része lehet a szerkezet
pórusvizsgálata.
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2.4 A porozitás meghatározása
A beton szilárdságát és tartósságát (pl. fagyállóságát) jelentősen befolyásolja a beton
porozitása. A porozitás ismeretében, ezért következtetéseket vonhatunk le mind a
szilárdság, mind a tartósság mértékére.
A pórusrendszer kialakulása betonban elsősorban a péptelítettség mértékétől függ: mind
a túltelített, mind a telítetlen beton porozitása nagyobb a péptelített betonéhoz képest.
Az első esetben a kapillárisporozitás, második esetben a légzárványok mennyisége miatt
(Balázs, Erdélyi, Kovács, 1990). A nagyobb porozitás függ a pépigénytől, amit
befolyásolnak az adalékanyagok szemmegoszlása és az adalékváz geometriai jellemzői.
Meg kell különböztetni a friss beton és a megszilárdult beton pórustartalmát, mert a
szilárduló beton pórustartalma függ a cementszilárdulás előrehaladásától (hidratációs
foktól) és a víz párolgásától is: a keletkezett kalcium-szilikát és egyéb hidrátok
növekedésük során egyre csökkentik a porozitás mértékét [2].
Mérési módszerek
A betonban lévő pórusokat a következő módszerekkel vizsgálhatjuk.
– A mérésekhez eddig alkalmazott áthatolásos porozimetriás vizsgálatokat higannyal
végezték, amely azonban erősen mérgező és környezetszennyező anyag, és ezzel az
eljárással az átáramlásra jellemző adatokat nem lehetett meghatározni. Pórusméreteket
és a pórusméret eloszlást közelítőleg higanypenetrációs poroziméterrel határozhatjuk
meg. Washburn egyenlet szerint feltételezzük a pórus kör keresztmetszetét, így
(2.1)
– A mikroszkópos légbuborékmérést Rosiwel ismertette, és az ASTM C 457-82 írta le
először. Az ASTM C 457-82 hivatkozott előírásához képest a pr EN 480 többlet előírás,
hogy külön megméreti a 300 μm-nél kisebb átmérőjű légbuborékokat. Ehhez a
vizsgálathoz le kell egy betonszeletet vágni bedolgozási irányban. Ezen csiszolt szeleten a
bedolgozási síkkal párhuzamos, egymástól 6 mm-re lévő mérővonalak mentén kell a
buborékok húrhosszát egyenként, a metszett buborékok számát és az összes
mérővonalak hosszát megmérni.
Ez nagy pontosságú porozitásmérési eljárás.

2.3 ábra: Mikroszkópos légbuborékmérés
A mérések alapján számoljuk a távolsági tényezőt és az MSZ EN 206-1:2002
követelménye alapján (L ≤ 0,22 mm) lehet minősíteni.
 A teljes porozitást az alábbi (2.2) jelű képlet alapján számoljuk, a piknométeres
mérés az MSZ 4715/2-72 szabványban szerepel.
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A felületek kapilláris porozitását Karsten készülékkel vizsgáljuk, a vizsgálati módszer
az MSZ-04-262/1-89 szabvány 3.2.6. pontjában szerepel.

Próbatestek vizsgálata
Miután meghatározzuk a próbatest testsűrűségét, azt porrá törjük, majd piknométerrel
megmérjük a beton sűrűségét és kiszámoljuk az átlag sűrűséget, majd a teljes
pórustartalmát a következő képlettel:
(2.2)
ahol: p a teljes porozitás; cT a beton testsűrűség és  a beton sűrűsége.
A (2.2) jelű képlettel a beton teljes porozitását kapjuk, beleértve az adalékanyag
pórustartalmát is.

2.4 ábra: Útbeton porozitás vizsgálata
Forrás: [5]
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3 FALAZATOK NEDVESEDÉSE, OKAI ÉS VÉDELME

3.1 Bevezetés
A régi épületek esetében az egyik legjelentősebb probléma a falak felvizesedése. Régi
épületek visszatérő problémája a szigetelés nélküli, ill. a tönkrement szigetelésű
falszerkezetek elvizesedése, a festések, vakolatok, sőt időnként a falazó anyagok
részleges, vagy nagyobb kiterjedésű tönkre menetele (3.1 ábra) [6].

3.1 ábra: Tipikus kapillárisokban felszivárgó falnedvesedés
A nedves pincékre jellemző a dohos szag, a málló vakolat és a pergő festék (3.2 ábra).
Az ilyen helyiségben kellemetlen és egészségtelen tartózkodni, a benne tárolt tárgyak
pedig gyorsan tönkremennek [12].
A vizesedő falak nem csak a lakhatási körülményeket befolyásolják hátrányosan, hanem
az épület folyamatos romlását is okozzák, ami ellen mindenképpen védekezni kell. A
háztulajdonosok anyagi okok miatt sokszor csak a lemálló vakolat felújításával
foglalkoznak. Ezzel csak viszonylag rövid ideig lehet eltüntetni a nedvesedés nyomait,
hiszen az előidéző okot nem szüntetik meg, a felületi kezelés csak tüneti. Ám az csak a
látszat, hogy olcsóbb megoldás, a nedvesség ugyanis egyre magasabbra szivárog fel, és
a helyreállítás sokkal tovább is fog tartani [13].
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3.2 ábra: Nedvesség hatására leváló vakolat
Ha a falazatba felszívódó víz mennyisége több mint amennyit a felületén el tud
párologtatni, akkor megjelennek a vizesedés, sókiválás, „salétromosodás” nyomai [22].
Az épületszerkezetek azon részei, amelyek érintkeznek a talajjal, nedvességet vesznek
fel, és a kapilláris elv miatt a nedvesség felfelé halad. A felszívódás magassága a fal
anyagától függően akár a 2 m-es magasságot is érheti. E hatás ellen a falszigetelés véd,
ám ha az hiányzik, vagy már elöregedett, a talaj nedvessége akadálytalanul haladhat
felfelé a falazat anyagában. Ennek a nedvesedésnek nemcsak esztétikai, hanem
egészségkárosító hatásai is vannak [13].
Az ellene való tartós és sikeres védekezés csak a falvizesedési okok teljes körű
ismeretében lehetséges. Ezért az utólagos falszigetelés kivitelezési munkáinak
megkezdése előtt igen lényeges megismerni a falak nedvesség-, és sóállapotát. Ezt csak
egy teljes – faldiagnosztikára épülő – szakvélemény tudja bemutatni [6].
Megfelelően megtervezett és kivitelezett utólagos szigeteléssel megszüntethetőek ezek a
problémák [12].
Nem elhanyagolható az a nemzetgazdasági kár, mely már az épülettulajdonosok saját
költségvetésében is megjelenik egy-egy elmaradt, vagy rossz szigetélés esetén.
Országos viszonylatban ezek akár milliárdos tételek is lehetnek.

3.2 A felszín alatti vizek osztályozása, jellemzői
3.2.1 Talajnedvesség, talajpára
A talajban minden időszakban, és – a sziklatalajt kivéve – mindenhol találunk
nedvességet. Ez egy olyan körülmény, mely ellen nem lehet és nem is kell tenni semmit,
hiszen a talaj nedvessége teszi lehetővé az élet kialakulását, a növények fejlődését. A
talajnedvesség mértéke időben és térben is változó, más-más minden évszakban, de
akár egy rövid zápor, egy havazás is megváltoztathatja a talaj nedvességtartalmát [14].
Talajnedvességnek tulajdonképpen azt a talaj szemcséi közötti hézagban található vizet
nevezzük, mely a felszíni vizekből beszivárgott vagy a talajvízből felszivárgó
nedvességből áll (3.3 ábra). Kitölti ugyan a talaj közötti szemcséket, de nem fejt ki
nyomást a szerkezetekre. Szintje, elhelyezkedése sok tényezőtől függ, például a talaj
minőségétől, a levegő páratartalmától, a hőmérséklettől stb. A talajnedvesség a
hajszálcsövesség okán mindig felfelé törekszik, a szabad levegő irányába [14].
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3.3 ábra: A talajszemcsék közötti kapillárishatás
Forrás: [27]
Ezt a hatást fokozza a talaj párolgása: a felszínen elpárolgó víz az alsóbb rétegekből
utánpótlódik. Ugyanez a folyamat játszódik le a vályogházak falazataiban is.
Míg száraz időben a talajnedvesség szintje lejjebb süllyed, nedves időben a felszínig is
érhet. Kötött talajban, vagy nagy mennyiségű csapadék esetén a felszín nem is képes
elnyelni a csapadékot, ekkor alakulnak ki a pocsolyák.
Talajpárával akkor találkozunk, ha a talajból nagy összefüggő felületen molekuláris
méretű, ám nagy mennyiségű víz párolog el – leginkább a nagyobb felületű padozatok,
burkolatok alsó síkjában okoz kárt ez a jelenség.
A talajnedvesség általában semleges kémiai hatású, egyes esetekben azonban kémiailag
is károsíthatja a szerkezeteket.
A felszín alatti vizeknek két fontos fizikai tulajdonsága van. Súlyukkal növelik a befoglaló
föld súlyát, ami főleg nagyobb munkagödrök, mélyebb munkaárkok esetében fontos. A
föld nedvesen tartásával növelni lehet az állékonyságát. Egy száraz talajban ásott árok
hamarabb beomlik, mint egy nedves talajban kibontott. Ez a tulajdonság érvényes a
vályogházak falazataira is, tehát ezért nem lehet az ilyen szerkezetek teljes kiszárítani
[14].
A vályogházaknál majd minden esetben a védekezés a talajnedvesség elleni védelemre
irányul [14].

3.2.2 Talajvíz
A talajvíznek a mérnöki gyakorlatban azt a felszín alatti vizet nevezzük, mely áramlással
mozog a felszín alatt és összefüggő felületet alkot (3.4 ábra). Hazánkban a talajvíz
általában 1,5 méternél mélyebben jelenik meg, ám vannak különleges esetek is.
Ismertek olyan területek, ahol 8-10 méter mélységig, vagy még ennél mélyebben sem
található talajvíz, ám vannak olyanok is, ahol már a felszín közelében megjelenik
(mélyebben fekvő, lápos területek) [14].
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3.4 ábra: A talajvíz és a rétegvíz
Forrás: [27]
A talajvíz előfordulása akár egy-egy településen belül is különböző lehet. Nagymértékben
befolyásolják ezt a jelenséget a közelben levő felszíni vizek. Egy folyó, vagy patak
közelében a száraz időszakban a talajvíz mélyen húzódhat, esősebb időszakban, vagy
egy áradás idején akár a felszín közvetlen közelében is megjelenhet.
A talajvíz sok esetben agresszív kémhatású, ekkor különleges összetételű anyagok
alkalmazása szükséges.
A talajvíz szinte minden esetben nyomást fejt ki a föld alatti szerkezetekre, úgyhogy az
ellene való védekezés nem csak a vízhatlanság biztosítása szempontjából fontos, hanem
legtöbbször víznyomás ellen is védeni kell az épületet.
Építkezésnél a talajvíz mélységét, minőségét, nyomását talajmechanikai vizsgálattal
lehet megállapítani, és az épület tervezésekor ezeket mindenképpen figyelembe kell
venni [14].

3.2.3 Rétegvizek
A rétegvíznek nevezzük két vízzáró réteg között elhelyezkedő talajvizet. Alföldi
területeken eléggé mélyen található, ám dombos, hegyes vidékeken a rétegvíz a
domborzatot követve változó mélységekben és helyeken jelenik meg. A hegyekben
található természetes források jelentős része nem más, mint a rétegvizek felszínre
történő kilépésének jele.
A régi korokban a kutakat is legtöbbször – mindenféle tudományos előtanulmány,
vizsgálat, elméletgyártás nélkül – a rétegvizekre telepítették, mert ezek vize tisztább,
utánpótlásuk folyamatosabb volt.
A rétegvizek kémiai és fizikai tulajdonságai a talajvizekéhez hasonló, ám figyelembe kell
venni, hogy lejtő, dombos terepen a rétegvizek mozgásából és súlyából eredő nyomás
lényegesen nagyobb, mint az egyszerű talajvizeké [14].

3.2.4 Torlaszvíz
Az építkezéseknél a legkevésbé veszik figyelembe, ám a legnagyobb kárt a felszín alatti
víz képes okozni. Torlaszvíz természetes körülmények között alig-alig fordul elő. Olyan
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helyeken keletkezik, ahol a talajvíz, a rétegvíz útjába egy olyan új szerkezet, építmény
kerül, mely megakadályozza a víz szabad mozgását, lefolyását (3.5 ábra) [14].

3.5 ábra: Torlaszvíz kialakulása
Forrás: [27]
Súlyos károkat tud okozni nem csak az őt feltorlaszoló épületben, hanem a környező
építményekben is. A torlaszvíz ugyanis hidrosztatikai nyomást fejt ki az őt visszatartó
szerkezetre, és súlyosabb esetben statikai károsodást is okozhat benne [14]. Nagy
folyók, folyamok környezetében a partokhoz közel eső területeken ezért tilos olyan
vonalas műtárgyakat építeni, (vagy olyanokat, melyeknél ez nincs megoldva) melyek a
víz áramlását akadályozzák. Budapesten ilyen szerkezet a Szentendrei HÉV-vonal
földalatti szakasza.
Ha az épület hátsó falának, alapjának szigetelése megfelelő – és egy új épületnél ez
általában mindig megfelelő –, akkor a víz a talajban elkezd felhalmozódni, egy vízlencse
alakul ki. Egészen addig, amíg a vízlencse akkora nem lesz, hogy a felszínen
megjelenjen, vagy amíg a szomszédos épületet nem kezdi áztatni. A Budai Várhegyen
igen sok ilyen példát lehet tapasztalni. A 90-es évek közepén sorban jelentek meg vizek
olyan házak pincéiben, melyek korábban szárazak voltak. A vizsgálatok kiderítették, hogy
az egy-két utcával lejjebb történő beépítések során nem készült megfelelő védelem a
torlaszvíz ellen, és az újonnan épült épületek által felduzzasztott ilyen vizek jelentek meg
a magasabban lévő utcák épületeiben. A torlaszvíz elleni védelem elkészítése nem
bonyolult feladat. Ám igen sok probléma megelőzhető vele időben. Már meglévő
épületeknél is kivitelezhető a védelem, bár bonyolultabb megoldással [14].

3.3 A falnedvesedés okai
Az utólagos szigetelés okai lehetnek (3.6 ábra):
 tervezési hibák,
 kivitelezési hiányosságok,
 karbantartási hiányosságok,
 rendeltetéstől eltérő használat.
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3.6 ábra: Utólagos szigetelés lehetséges okai
Forrás: [28]

3.3.1 Védekezés a talaj felől támadó vizek ellen
Az építményeket a talajban található vizektől kétféle módon lehet megvédeni. Először
meg kell próbálni megakadályozni a víznek az épülethez való jutását. Ha ez nem vezet
eredményre, akkor pedig az épület szerkezetét kell úgy kialakítani, hogy ellenálló legyen
a víz károsító hatásával szemben. Nehéz megmondani, melyik módszer a megfelelő. Van
olyan eset, amikor az első megoldás is elég, van, amikor csak a szigetelés használ, de
előfordul olyan eset is, amikor mindkét védekezési módszer szükséges. A megfelelő
módszer alkalmazása csak az összes körülmény ismeretében határozható meg. Ez
bizonyos esetekben egyszerű feladat, ám a megfelelő elővizsgálatok sok felesleges
költségtől kímélhetik meg az építtetőt [14].

3.3.2 Szigetelési hibák
Feltételezzük, hogy egy újonnan épült ház szigetelése hibátlan, jól működik. A régebben
épült házak bitumenes szigetelései 30-35 év élettartalmúak. Ha az épületet – és magát a
szigetelést – semmilyen káros hatás nem érte, ezek a szigetelések akár 60-80 évig is
teljesítik feladatukat. Ám ha tönkremennek, igen nehéz a szigetelést helyreállítani.
Legtöbbször csak a falazat kibontásával és új szigetelés készítésével lehet ezt a
problémát megoldani. Törekedni kell arra, hogy a szigetelés élettartamát növeljük: külső
szivárgó építésével, a szigetelés épségének megóvásával.
Gyakori hiba, hogy a szigetelés még a nem konszolidálódott szerkezetre készült, így
annak egyenetlen süllyedése törést okoz a szigetelőrétegben. Ennek javítása csak
szakaszos bontással és újrafalazással, nagy anyagi ráfordítással oldható meg.
Ugyanilyen hatást eredményez, ha a padló alatti feltöltés megsüllyed, és a padló
elmozdulása megtöri a szigetelőlemezt. Ez a jelenség legtöbbször a fal és a padló
találkozásánál jelenik meg. A falsarkoknál fellépő vizesedés jelzi a hibát. Kijavítása a
padlózat felbontásával és az alatta levő szigetelés, feltöltés helyreálltásával valósítható
meg [14].
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Egy koncentrált helyen megjelenő vizesedés jelezheti a belső csővezetékek hibáját, de
azt is, hogy a szigetelés valami miatt megsérült. Ekkor a falazatot ki kell bontani, a
szigetelés környékén az előírásoknak megfelelően foltban újra kell szigetelni, majd a
falazatot vissza kell építeni.
A lakóépületeknél – és így a vályogházaknál – előforduló leggyakoribb szigetelési hibákat
az alábbi ábrák mutatják be (3.7–3.10 ábrák) [14].

3.7 ábra: A lábazat (alaptest) nem ér fel a felszín fölé, a szigetelés fölött a nedvesség
betud hatolni a falba
Forrás: [27]

3.8 ábra: A különböző síkban elhelyezkedő fal- és padlószigetelés csatlakoztatása
hiányzik
Forrás: [27]
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3.9 ábra: A külső falburkolat miatt a szigetelés nem a fal teljes keresztmetszetében
készült el
Forrás: [27]

3.10 ábra: A szigetelés nem az alap (lábazat) és a fal váltásához került, emiatt
a felszivárgó víz tönkreteszi a kevésbé ellenálló falazati anyagot
Forrás: [27]
A falvizesedés jelensége a következőképpen jön létre: A szigeteletlen, vagy avult
szigeteléssel rendelkező épület talajjal érintkező alap-, vagy pincefalába a föld kapilláris
pórusszerkezetében jelen lévő, vagy oda a felszínről leszivárgó víz behatol. Ez magával
viszi a talajban lévő, vagy a felszínről lemosódott szennyező anyagokat, különböző
vegyületeket. Ezek egy része vízben oldható sóvegyület, amelyek a vízzel együtt jutnak
be az épület alapfalába. Ezért a kapillárisokban jelen lévő, és folyamatosan mozgó
folyadék általában nem tiszta víz, hanem híg sóoldat [6].
A tiszta (pl. desztillált) víz korlátozottan mozog a kapillárisban. A vízmolekulák
aggregátumként összetapadva csak viszonylag nagy átmérőjű kapillárisba és így csekély
magasságig tudnak felhatolni. Ezzel szemben a szennyeződést tartalmazó híg sóoldatban
a sók ionjaikra disszociált állapotban vannak jelen. Azaz a kapillárisokban a híg oldatban
a pozitív és negatív töltésű ionok mozognak. Ezek az ionok hozzák létre a szilárd és
folyékony fázishatáron kialakuló elektrokinetikai jelenségeket. A falazat kapillárisainak
pórusfala általában „–” (negatív) töltésű, így az oldatban lévő „+” (pozitív) töltésű
ionokat erősebben adszorbeálja (köti magához), mint a negatívokat. Az oldat és a
pórusfal határán az oldat negatív ionjai diffúz eloszlásban találhatók. A
potenciálkülönbség, vagyis a diffúz kettős réteg vastagsága függ az oldatban lévő ionok
töltésnagyságától, és koncentrációjától [15].
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Az épülettel érintkező szilárd agyagtalaj, és a rá épített szigetelés nélküli téglafalú
építmény általában hasonló pórusos szerkezetű, így egybefüggő kapillárisrendszert
alkotnak. Ebben az esetben a híg sós oldat kapilláris vízfelszívódása intenzív lesz, a
kipárolgási zóna – a felületi károkozás helye – akár a 2-6 m magasságot is elérheti [6].
Ha az altalaj igen tömör kőzet, akkor ez a kapilláris nedvességet nem tudja átadni a rá
épített falazatnak. Ha viszont a talajra épített épület falazata fuga nélküli igen tömör
faragott kő, akkor a kapilláris nedvességet kevésbé tudja felvenni. Ilyen falazatba csakis
a híg sóoldat tud behatolni, ám a csekély vízmennyiség gyors elpárolgása miatt csak
alacsony magasságig [6].
A kapilláris vízzel szállított sószennyeződés mértékét és összetételét érdemes tudni.
Kevésbé szennyezett talajra épített épület csak alul lesz nedves. Viszont a jelentős
mennyiségű sószennyező utánpótlással rendelkező talajból az épület falazata hosszú
évszázadok múlva is képes a kapilláris vízzel oldott sókat felvenni. A kapilláris vízzel
szállított sók – különösen a higroszkópos hajlamúak – a kipárolgási felület közelében a
vakolatban és a falazatban további feldúsulással koncentrálódnak. E feldúsulás
következménye előbb a felület elvizesedése, majd a ciklikusan visszatérő, oldott
állapotból kristályos állapotba való átmenet során fellépő térfogatnövekedés (kb. 8%)
miatt a festés, majd a vakolat mállása, sőt esetenként a falazóanyag roncsolódása is!
[6].
A kristályosodási folyamat mértéke, és gyakorisága nagyban függ a felület
környezetének mikroklímájától. A kiemelkedő helyen álló, széljárta, napsütötte, fákkal
nem árnyékolt falfelületek intenzívebben párologtatnak. Ezáltal e falak felső zónáiba
falszívódott nedvesség gyorsabban mozog a felületek felé. Ám helyét a talaj felől
gyorsabban tölti ki a felhúzódó nedvesség. Az így felgyorsult nedvességmozgás
következtében a párolgási felületek közelében a sófeldúsulás még erősebb lesz. A sók
ciklikus halmazállapot változása miatt ezért lesz itt a legerősebb a felületi roncsolás!
Ugyanez a folyamat tapasztalható a télen túlfűtött helyiségek falainál – különösen a
fűtőtestek közelében. Ugyanakkor, szélvédett helyen álló, fákkal árnyékolt épület északi
homlokzata, illetve a használaton kívüli, fűtetlen épületek belső falai kevésbé károsodnak
[17].

3.3.3 Kiváltó okok
Régi, különböző falazatból épült (téglafal, vályogház, vert falú épület stb.) építmények
nagy részénél tapasztalható a salétromosodás, vizes, nedves, penészes fal kialakulása.
Ez a jelenség általában a lábazat és a falazat közötti bitumenes sávszigetelés
(kátránypapír) hiánya vagy elöregedése miatt alakul ki [7].
A szilikátfelületekre (legtöbb építőanyag ilyen) erősen tapadó vízmolekulák egyre feljebb
mozognak a kapillárisokban a kohéziós erők segítségével. Ezzel együtt magukkal húzzák
a teljes, alattuk lévő folyadékoszlopot (3.11 ábra).
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3.11 ábra: Felületi feszültség következtében kialakuló nedvesítés
Forrás: [26]

3.12 ábra: A kapilláris felszívódás magasságának számítása
Forrás: [26]
A 3.12 ábrából jól látható, hogy a felszívódási magasság (h) főképp a kapilláris
átmérőjétől függ [22].
A vakolatban lévő salétromosodás tulajdonképpen a feldúsult ásványi sók miatt málló
fal, pergő vakolat (3.13 ábra).
Ez egy fizikai folyamat, mely során az ásványi sók elveszítik nedvességtartalmukat,
kiszáradnak, és száradás során a folyékony halmazállapotból szilárddá alakulnak. Ez a
halmazállapot-változás kristályosodási folyamat formájában zajlik le, mint ahogyan a víz
megfagy [7].
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3.13 ábra: Falazatok víz- és sótartalma a keresztmetszet függvényében
Forrás: [26]
Jellemzője – amennyiben tényleg az igen nagy nedvszívó képességű (higroszkópos)
salétrom-só van jelen – hogy a levegőből is képes nedvességet felvenni. Azt
tapasztalhatjuk, hogy a vakolat felülete folyamatosan nedves, vizes, penészes, a levegő
pedig dohos szagú. Ez főleg a téli időszakban intenzív, mert a fal csak befelé, a belső tér
felé tud szellőzni és ez növeli a szobák páratartalmát [7].
A felszívott vízből a sótartalom fokozatosan dúsul, amíg el nem éri a telített állapotot
[22].

3.3.3.1 Behatoló esővíz
A felszínről felverődő esővíz, vagy a lejtős terepen a vízzáró réteg felett lefutó – és a
faltőben feltorlódó – csapadékvíz az épület alsó lábazati részeibe behatolva elvizesíti azt.
Ez közvetlenül, nagy mennyiségben vizet visz a falba, erősen növelve a falazatkifagyás
veszélyét [6].

3.3.3.2 Talajvíz és felszívódó nedvesség
A talajvíz közelsége – esetleg a falazattal való közvetlen érintkezése – erősen megnöveli
a fal nedvességterhelését. További károkozás lehet a megemelkedő talajvíz által egyes
talajfelszín közelében lévő szennyező forrásokból szétterített szerves szennyező anyagok
falba juttatása. Így az alapfal közelébe kerülő víz a falakba a kapilláris felszívódás során
nedvesség formájában a felső falazatba jut. E nedvesség önmagában is jelentős
elvizesedési károkat okoz. De a vele szállított szennyező anyagok – sók – a kipárolgás
helyén jelentős további károkat idéznek elő [6].
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3.3.3.3 Páralecsapódás
Az épületek belső légterébe – padlószigetelés hiányában – a padlón keresztül, de akár a
falakon keresztül is kipárolgó nedvesség bekerül. Különösen lakatlan épületekben, de
lakott épületek kevésbé szellőztetett helyiségeiben e pára a hideg felületen kicsapódik, és
a felületen vízcseppek formájában jelenik meg. Ez a későbbiek során a felületek
penészesedéséhez is vezethet [6].

3.3.3.4 Épületszerkezeti okok
A felvizesedés mértéke alapvetően függ az alkalmazott falazóanyag sűrűségétől. Igen
kemény, tömör kőben sokkal kisebb a vízfelszívódás. Így általában a károsodás is kisebb
– vagy akár be sem következik. Nagy hézagtérfogatú falazóanyagban igen nagy
mennyiségű víz tud tárolódni, ami a falazat teljes elvizesedését okozhatja. Itt a falazat
kifagyás veszélye igen nagy. Vályog, vagy vert fal esetén a falazat pusztán a nagy
mennyiségű víztől is károsodhat, hosszabb távon a fal szétmállik [6].

3.3.3.5 Balesetek, katasztrófák
Az épületeket különböző katasztrófák érhetik. Hírtelen lehulló nagy mennyiségű eső
megnöveli a falba szívódó nedvesség mennyiségét. Ugyanekkor a pincéket esetleg elöntő
nagy mennyiségű víz egyszeri, de jelentős terhelést jelent. Esetenkénti nagy szélvihar
során a lesodort tető alatti fal teljesen elázhat. Árvizek esetén szintén közvetlenül nagy
mennyiségű víztömeg juthat az elöntött épületszerkezetekhez. Sőt e vízzel rengeteg
szennyező szerves anyag is jut a falba. Az épület közelében vezetett közmű vízvezeték
egyszeri igen nagy mennyiségű vízzel terhelheti az épület falazatait. A szennyvíz közmű
szivárgása hosszabb idő alatt igen sok szennyező anyagot juttathat el az épület alá, mire
észreveszik és elhárítják a hibát. Ez a szennyeződés később hosszú ideig képes a falakba
felszívódni [6].

3.3.3.6 Egyéb okok
Az épületeket övező fáknak jelentős nedvesség-kibocsátása van, amivel a falak
túlnedvesedését idézik elő. A falra felfuttatott növényzet közvetlenül vezeti a falra a
csapadékvizet, amivel a fal felső zónájában okoznak felesleges nedvesedési károkat.
Szintén fontos tényező az épület csapadékvíz levezető rendszerének hibája, esetleg
részleges, vagy teljes hiánya. Ez esetben az összegyűjtött csapadékvíz koncentráltan jut
az épület falai alá. További fontos tényező a helytelenül kialakított, fal felé lejtő járda,
amely a falra vezeti a csapadékvizet. Ezek a fal alsó zónájában okoznak – általában
fagykárokat [6].

3.3.4 Következmények
3.3.4.1 Penészes, gombás falak
A belső hideg falakon (falrészeken) lecsapódó nedvesség, a szellőztetés elmaradása egy
idő után megfelelő táptalaja lesz a penészgombáknak. Általában a függőleges és
vízszintes falsarkok, ill. födémcsatlakozások vonalában jelenik meg a penészesedés. Ám
szélsőséges esetben akár nagyobb falfelületek, vagy egész falak károsodhatnak.
Tökéletes védelmet kizárólag az okok megszüntetése, a falak külső oldali hőszigetelése,
majd a belső felületek szakszerű gombamentesítése biztosíthat [6].
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3.3.4.2 Salétromosság
Az épület szerkezetében a talajból bediffundált víz más ásványi anyagok mellett sókat is
tartalmaz, mely anyag a víz áramlása és falfelületi párolgása folyamán a falazat külső
szélében halmozódik fel. Mivel a só higroszkopikus tulajdonságú, a térfogatváltozással
járó reakció a levegő relatív páratartalmának változására is bekövetkezik. Tehát az
épület falszerkezete vízháztartásának normalizációja után is a károsító mechanizmusok
folytatódnak.
Bár a falszerkezet felújítása során a szennyezett (salétromos, penészes) vakolat
cseréjével (a koncentrálódás legsúlyosabb külső öve) a káros sók mintegy 70%-ától
megszabadulunk, sajnos, a teherhordó falszerkezet szélein (tégla) maradó 30% a
problémát ismételten előhozhatja. Az újravakoláskor a habarcs falszerkezetre történő
feldolgozásakor technológiai víz kerül a szerkezetbe. A száradás folyamán a szerkezetből
kipárolgó víz ezeket a sókat a külső tér (a vakolat) felé szállítja. Tehát az új vakolat is
szennyeződik.
Egy normál vakolat normál pórusszerkezettel ennek a terhelésnek (kristályosodás) nem
tud ellenállni. Hagyományos módon ezért a felújításkor légpórusos vakolatot szoktak
használni. Ennek előnye: a falazat kapillárisait nem zárja le, illetve a nagyobb méret,
pórusszerkezete miatt a száradással történő leszennyeződéskor nem roncsolódik, mivel a
benne található „levegőtasakokat" a só kristályosodása folyamán sem tudja teljes
mértékben kitölteni (így az anyagban belső feszültség nem keletkezik) [7].

3.3.4.3 Esztétikai problémák
Az elvizesedett falak, a lemálló vakolatú házak látványa nem esztétikus. A lakók
életvitelét nehezíti és közérzetét rontja a folyton lepergő, ezáltal szemetelő felület. A
homlokzatok vizesedése és a vakolatok mállása már közösségi problémákat is
okozhatnak, a turizmus visszafejlődését is kiválthatja [6].

3.3.4.4 Egészségkárosodás
A hideg, vizes falak közt, párás levegőjű helyiségben élő emberek testének hőleadása
sokkal nagyobb, mint egy száraz helyiségben élőké, így nagyobb a megfázásos
megbetegedések kialakulásának lehetősége. Többszöri megfázásos megbetegedés
következtében asztmatikus megbetegedés alakulhat ki [6].
A nedves, vizes, penészes falak, dohos szagú lakóterek, szobák többféle betegség kiváltó
okai lehetnek (pl. reuma, ízületi bántalmak, asztma, allergia).

3.3.4.5 Statikai problémák
A falvizesedés kétféleképpen károsíthatja épületszerkezetet. A legtöbbször előforduló
probléma a kifagyás, ami talaj közeli falszakaszok vízzel való telítettsége következtében
alakul ki. Mivel a legtöbb építőanyag szilárdságága a víztartalommal csökken, így erre is
figyelmet kell szentelni. A harmadik, az épület funkciójából eredő higroszkópos jellegű
nitrát-, vagy klorid-sók nagymértékben történő feldúsulása. Lóistállók, magtárak,
sótároló épületek esetében sokszor fordul elő, hogy egyes falszakaszok oly mértékben
károsodnak a sók mállasztó hatásától, hogy az épületek végül lebontásra kerülhetnek,
jelentős anyagi kárt okozva a tulajdonosnak [6].
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3.3.4.6 Fagyérzékenység
Az épületek alsó lábazati zónájában a felszívódó kapilláris víz a környezet indokolatlan
túlvizesedése folytán – fal tövébe lecsurgó esővíz, esővíz kiköpő helytelen működése
miatt az esővíz koncentráltan jut a fal egyes helyeire, befelé lejtő járda által a faltőbe
vezetett víz – telített állapotba kerül. Ekkor a falazat anyaga a téli hónapokban akár
naponta többször ismétlődő fagyási ciklus következtében igen jelentős kárt szenved. De
hasonló kárt okozhat a nem fagyálló anyagú lábazati falba eredetileg, vagy utólag
beépített vízhatlan lemezszigetelés alatt feltorlódó, és telítettséget okozó kapilláris víz is
[6].

3.3.4.7 Fűtési problémák
A nedves fal jó hővezető, és a belső levegő hőmérsékletét a falon keresztül kivezeti a
szabadba, növelve a fűtési költségeket. A vizes falak között élő lakók komfortérzetét
csakis a helyiségek túlzott mértékű fűtésével lehet helyreállítani, ami jelentős
többletfűtési költséget eredményez. Nem csak a lakók költségei nőnek meg, hanem a
gazdaság egészére is hatással van a megnövekedett fűtési energia-felhasználás, káros a
levegőbe kibocsátott felesleges füst- és hőterhelés [6].

3.3.4.8 Értékcsökkenés
A fent megjelölt problémák összességében jelentősen csökkentik az adott épület (lakás)
használati, ezáltal forgalmi értékét is. Egyértelművé fog válni, amikor az EU előírásainak
megfelelően az épületekre is „törzskönyvet” kell kiállítani [6].
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4 NEDVESSÉG KIMUTATÁSÁNAK DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZEI
ÉS MÓDSZEREI

Az alábbi körülményeket kell megvizsgálni a megfelelő víztelenítési mód megtalálásához
[14]:
 a talajban lévő víz mélységét,
 víz jellegét (talajvíz, talajpára, csak talajnedvesség, vagy esetleg rétegvíz,
torlaszvíz),
 a víz kémiai tulajdonságát kell vizsgálni (pl. agresszív),
 a víz fizikai tulajdonságát kell vizsgálni (fejt-e ki nyomást a falazatra, alapra),
 mozgásban van-e, vagy nyugalmi állapotban,
 várható-e hirtelen nagyobb mennyiségű víz megjelenése (pl. egy csőtörés,
nagyobb esőzés).
A megfelelő megoldást a fenti körülmények meghatározása után kell megtalálni,
természetesen a pénzügyi lehetőségek és az elérhető eredmény figyelembevételével
együtt.
Már az elején célszerű egy alapos falnedvesség-vizsgálattal megállapítani a fal szerkezeti
állapotát, és ennek ismeretében lehet kiválasztani az utólagosan kialakítandó,
legoptimálisabb falszigetelési eljárást. Ezzel az épület értéke is nő, a lakótere pedig
egészségessé tehető. Számtalan szigetelési megoldás alkalmazható, mindig a
falszerkezet adottságaihoz igazodva, a szakemberek által ajánlott módszerek
valamelyikével célszerű lezárni a felszivárgó víz útját. E nélkül semmiképpen nem lehet
tartós és kielégítő eredményt elérni.
Csak a viszonylag alacsony nedvességtartalmú falazatoknál – ami igen ritka eset –
alkalmazható a nedvességnek a falszárító vakolaton keresztül történő elpárologtatása. A
falak nedvesedését többnyire csak roncsolásigényes megoldásokkal lehet megszüntetni,
a falak kiszáradási folyamata pedig több hónapon keresztül, fokozatosan történik meg
[13].
Az utólagos szigetelésnek nem csak a fellépő nedvességterhelésekkel szemben kell
megfelelniük, hanem igazodniuk kell az épület adottságaihoz. A különböző korokban
használt építőanyagokhoz és szigetelési technológiákhoz megfelelő felújítási rendszert
kell illeszteni. A használati igényeknek megfelelő vízszigetelési munkálatokat pontos
állapotfelmérésnek kell megelőznie.
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4.1 Előzetesen vizsgálandó jellemzők








vízviszonyokat (talajvíz, kapillárisan felszivárgó nedvesség, higroszkopikus
nedvesség, csapóvíz),
szerkezeti kialakítást,
beépített építőanyagok fajtáját és állapotát,
meglévő szigeteléseket,
használati igényeket,
a falszerkezetek átnedvesedésének mértékét (4.1 ábra),
a károsító sók mennyiségét és eloszlását [12].

4.1 ábra: Nedves, vizes pincefal
A szigetelési terv az állapotfelmérés alapján készül. A szigetelési tervben nemcsak az
egyes fal- és padlófelületek szigetelőanyagát kell megadni, hanem tartalmaznia kell a
csatlakozási pontok és áttörések részletterveit is [12].

4.2 Az épület falainak felületi károsodás mértéke és kiterjedtsége
Az épület falainak felületi károsodás mértéke, és kiterjedtsége függ [6]:
 az altalaj és az épület alapszerkezet hasonló, vagy eltérő kapilláris rendszerétől,
annak nedvességszállító képességétől,
 az altalaj nedvességviszonyaitól, sószennyezettség mértékétől és a vegyület
összetételétől,
 a kipárolgási zóna mikroklímájától, a kipárolgás intenzitásától, azaz a sófeldúsulás
mértékétől.
Ebből következhet, hogy akár egymás közelében álló, két hasonló épület – a fenti eltérő
viszonyok következtében – teljesen különböző mértékben károsodhat!

4.3 A kár mértékét befolyásoló tényezők
Tovább módosíthatják a károkozás mértékét az épületek környezetének:
Éghajlati, klimatikus viszonyai: A kontinentális éghajlatra jellemző a nyári igen erős
napsugárzás, ami a falak intenzív párolgását – s mint láttuk, a sók feldúsulását segíti.
Esősebb éghajlati periódusban többször, és egyre magasabbra húzódhat fel a víz a
falakban, míg szárazabb periódusban alacsonyabban marad a vizesedés szintje, és
ritkábban éri el a tetőpontot. Ugyanakkor hazánkra jellemző télen az igen gyakori ciklikus
fagyás-olvadás, ami a falazat alsó zónájának kifagyásos tönkremeneteléhez vezet. A
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szélcsendes völgyekben a fagyási ciklusok még sűrűbbek lehetnek. Az esősebb tájakon
lévő épületek erősebben hajlamosak a tartós nedvesedésre [6].
Geológiai-földrajzi viszonyai: Alföldi területen a magasabb talajvíz okozhat intenzív
nedvesedést. Hegyes-dombos vidéken a talajfelszínen, vagy az alatta lévő vízzáró
rétegeken lefutó csapadékvíz okozhat erőteljesebb vizesedést. Erősebb sószennyezést
okozhat egyes területeken a talaj „szikes” összetétele. Más esetben a korábban mocsaras
területen épült épületet erősebb szennyező hatás érheti a szerves anyagból visszamaradt
vegyületből. Előnyös, ha az altalaj – hegyvidéken – igen kemény kőzet, ami csak kis
mértékben szívja fel a kapilláris vizet, így kevesebb nedvességet ad át a felette lévő
falszerkezetnek [6].
Épített környezet hatása: A lebetonozott, aszfaltozott felületek környezetében a
nedvesedés erőteljesebb, mivel azok a föld párolgását korlátozzák. Káros, ha a felületek
csapadékvíz elvezetése a falak mellől nem megoldott [6].
Rossz állapotú közmű vízvezetékek, különösen szivárgó szennyvíz hálózat esetén a
falakat felesleges többletnedvesség, ill. többlet sószennyezés éri.
Az épület funkciójából eredő hatások: Például istállókban az állatok tartásából
eredően nagy a trágyalé szennyezése. Ugyancsak erős szennyező forrás lehet a malom-,
magtárépület funkciója, mivel a gabona berothadása legalább olyan mértékű szennyezést
jelent, mint a trágyáé. Erős sókárokat szenvedhetnek a városok korábbi sótároló
épületei. Itt a könnyen oldódó sók leszivárognak a talajba, onnan pedig visszajutnak az
épület falaiba. Más jellegű terhelést jelent a középkori templomokban szokásos
temetkezés. Itt is a szerves anyag bomlásából eredő szennyeződés terhelheti a falakat.
Károsak lehetnek továbbá az egyes helyiségekben szakszerűtlenül tárolt nagy
mennyiségű vegyszer szétszivárgása. E funkcionális hatásokat akkor is figyelembe kell
venni, ha csak igen rövid ideig tartottak, és akár évszázadokkal ezelőtti eseményekre
utalnak [6].
Másként módosítja a károkozás mértékét az épület egyes szerkezeteinek állapota:
A falazat anyaga, tömörsége: Üreges falazat esetén a nedvesedés kisebb, ám a
sókárosítás nagyobb a fokozott – akár fal belsejében létrejövő – párolgás miatt [6].
A terephez (padlóhoz) közeli falfelületek párazáró, vagy páraáteresztő anyaga. Párazáró
anyag esetén a felület mögött a nedvesség még feljebb húzódik, és ennek felső
határpereme felett fog károsítani. Páraáteresztő vakolat esetén a sók e párologtató
anyagba beszívódva előbb elvizesítik, majd előbb-utóbb roncsolják azt [16].
Belső víz- és csatornavezeték hibája: Ezek azonnali vizesedési jeleket mutatnak [6].
A padlószigetelés hiánya következtében a falakat kevésbé terheli nedvesség, mivel a
talaj párolgása a padlón keresztül szabadon létrejön. Ám emiatt a belső térben a
bepárolgó – és el nem vezetett – nedvesség miatt nagyobb lesz a levegő páratartalma. A
szigetelt padló viszont a talaj felől érkező párát a falak felé tereli, ezáltal e falak jobban
nedvesednek [6].
Fűtetlen párás levegőjű belső tér szerepe: Ebben az esetben kevésbé tud
nedvességet kipárologtatni a fal, mint fűtött helyiségbe. Ezért a falakban itt jelen lévő
sók sem tudnak a felület felé mozogni. Azaz a felületek tovább maradhatnak épen. (Ezért
maradhatott meg a szigetvári Dzsámiban a török kori vakolat.)[6].
Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a legkiválóbb utólagos lemezes szigetelés, és
légpórusos vakolás együttes alkalmazása is kevésbé hatásos a korábban felhúzódott – és
fent rekedt – erősen higroszkópos sókkal szennyezett falakban. A szigetelés felett
fennmaradt sók annak ellenére is károsíthatják a felületet, hogy a kiváló szigetelés
hatására száradó fázisban van a fal. Ekkor a száradási folyamat során a felület közelébe
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szállított, és ott koncentrálódó higroszkópos sók a levegőből is képesek felvenni
nedvességet. Így előfordult számtalan esetben, hogy a vakolatból vett sóval telített
minta több nedvességet tartalmazott, mint a mögötte lévő falazat. Akár a légpórusos
vakolatot is károsíthatják e sók [18].

4.4 Falnedvesség vizsgálat módszerei
E fizikai-kémiai folyamatokat kizárólag – faldiagnosztikai vizsgálatokra épülő –
falszigetelési szakvélemény tudja feltárni és bemutatni. Hatásos falszárító, sómentesítő
megoldások csakis széles körű ismeretek birtokában adhatók meg. A károk
megszüntetése – a kivitelezés során – komplex védekezési rendszereket kell alkalmazni
mind a nedvesség felhúzódása elleni utólagos falszigetelés, mind a sók felületi síkban
történő történő feldúsulás megakadályozása, ill. a sókoncenrtáció csökkentése céljából
[6].
Vizsgálati módszerek:







Szemrevételezés: Gyors vizsgálat kevésbé jelentős épületen.
Felületi nedvességmérés: Előzetes vizsgálat kiemelt jelentőségű épületen, a
mintavételi helyek kijelölése érdekében.
Helyszíni nedvesség- és sóvizsgálat: Kevésbé jelentős épület részletes
vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálatok: Nedvességtartalom; nedvesség-telítettség; pHérték; összes sótartalom; részletes anion-vizsgálat – szulfát, nitrát, klorid.
Jelentős épületek teljes értékű vizsgálata.
Röntgen-diffrakciós vizsgálat: Kiemelt fontosságú épület értékes részletének
jellemző mintavizsgálata teljes vegyületre.

E vizsgálati módszerek általában egymásra épülnek. A helyszínen szemrevételezik a
falvizesedés helyeit, kiterjedését. Keresik a látható nedvesedést okozó forrásokat.
Keresik továbbá a korábbi szigetelések, vagy más beavatkozások nyomait.
A felületi nedvességméréssel megismerhető a felületen koncentrálódó nedvesség
mértéke. Ebből következtetni lehet akár a higroszkópos sók által felvett felületi
nedvességre, akár a felületen kondenzálódott vízre [6].
A helyszíni nedvesség- és sóvizsgálat általában a korlátozott költségű vizsgálatok
módszere. Alkalmazása a gyakorlatban is elfogadott. Hibás következtetésre akkor lehet
számítani, ha a megkapott eredményt teljes értékű vizsgálati eredménynek tüntetik fel.
Tudni kell, hogy mind a két vizsgálati módszer kapott értékei a körülményektől függően
csak +– 10–30% eltérő pontossággal vehetők figyelembe. A nedvességtartalomból –
laboratóriumi telítettségvizsgálat híján – nem tudjuk megállapítani a minta pontos
telítettségét. Már fordult elő 8 m% és 32 m% telítettségű tégla is a gyakorlatban. Tehát
nem lehet egy kitüntetett értéket – általában 20–25 m%-ot – megbecsülni. A
sóvizsgálatnál ugyan fontos az összes só mértéke, ám legalább ilyen fontos a károsító
sók anion-összetétele. A helyszíni vizsgálat erre sem terjed ki.
Kizárólag a laboratóriumi vizsgálatok adnak teljes értékű állapotismeretet. A falból kivett
minták darabszámának eloszlása ideálisan 20 fal fm-enként 1-1 mintahely kialakításával:
a pincében 2 magasságban, a homlokzaton 3 magasságban, földszinten belül 2
magasságban. Ezen túl szakértői gyakorlattól függően további mélységi minták vehetők
tetszés szerint – akár minden magasságban. A kivett minták közül szintén szakértői
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gyakorlat szerint a felső külső mintákat mindenképpen – ám akár minden mintát meg
lehet vizsgáltatni összes sótartalomra. Bevett gyakorlat szerint a kritikusnak tekintett
0,5% feletti összes sótartalmú mintákat kell részletesen – anionokra is – megvizsgáltatni.
Ez a vizsgálat utal leginkább a szennyeződés eredetére! Az osztrák ÖNORM szabályozás
csak ezt a sóvizsgálatot írja elő! A szulfát-sók általában kevésbé károsítanak. Ezzel
szemben a higroszkópos nitrát- és klorid-ionok már csekély jelenléttel is jelentős felületi
károkat okoznak. Általában a pénzügyi lehetőség korlátai a fenti elvet többé-kevésbé a
csökkentett darabszám felé módosítják.
A röntgen-diffrakciós vizsgálat során a mintában előforduló vegyületek jelenlétét
vizsgálják. Ezt kizárólag kiemelkedő értékű épületeknél – ott is a nagyon érzékeny
vakolat és falfestés környezetében kell vizsgálni. Ezzel teljes bizonyossággal lehet
megállapítani a jelen lévő vegyületeket. Ezek pedig egyértelműen utalnak a tényleges
károsítás múltbéli és várható vegyi folyamataira. Ezeket jelentős költségük miatt csak
egyes, kiemelt épületek lokálisan korlátozott helyein kell vizsgálni [6].
A cél az, hogy minél részletesebb optimális információt szerezzünk az épület falszerkezetének nedvesség- és sóállapotáról.

4.4.1 A minták eredményeinek elemzése
A sók anionjainak vizsgálata során tapasztalt közepes, csak szulfát-ionos terhelés
általában a földben lévő ásványok okozta terhelés (4.1 táblázat). Ha magasabb értékkel
terhel, főleg a homlokzati falon – akkor az a levegőben az esővel keveredő füstgázok
lecsapódásával szívódott a falba. Ha tisztán nitrát-ionos jellegű a minta, akkor az
trágyából, vizeletből – általában is szerves anyag bomlásából ered.
Ha tisztán klorid-ionos a terhelés – főként a szélső falaknál – akkor az a járófelületek téli
jégmentesítő sózósából ered. Ha egyszerre főként nitrát és klorid terheli a falat, akkor az
szennyvíz jelenlétére utal. Ám városok belterületein lehetséges a kutyák vizelete és az
ellenük kiszórt fertőtlenítő klórmész együttes hatása is. Laboratóriumi vizsgálattal azt is
meg lehet állapítani, hogy a szennyvíz friss keletű, vagy régi. E károsító vegyületek a
földben egyébként akár évszázadok óta jelen lehetnek, és így fokozatosan, állandóan
szívódnak fel a falakba [6].
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4.1 táblázat: Táblázatos mintaeredmények
Nedvesség-telítettség: ÉMISZ 340:1999. szerint
száraz:

< 20 m%

nedves:

20–40 m%

közepesen
nedves:

40–60 m%

erősen nedves:

60–80 m%

vizes:

> 80 m% ezen belül
telítetten vizes : > 90 m%

Összes sótartalom: ÉMISZ 340:1999. szerint
sómentes:

< 0,1 m%

kissé sóterhelt:

0,1–0,5 m%

sóterhelt:

0,5–1,5 m%

erősen sóterhelt:

> 1,5 m%, ezen belül:
kiemelkedően sószennyezett: 2,5–4,0 m%
kiugróan sószennyezett: 4,0–6,0 m%

Anion vizsgálat: ÖNORM B 33-55-1. szerint:
(Alapértelmezésként az itt meghatározott legmagasabb értékeket kell
alkalmazni.)
szulfátok:

>0,25 m%

nitrátok:

>0,15 m%

kloridok:

>0,10 m%
Forrás: [24]

4.4.2 A mintahelyek összegző értékelése
4.4.2.1 Minták mintahelyre történő gyűjtése
 Egymás felett vett minták;
 Felületi és mélységi minták.
Egyazon fal külső és belső oldaláról – vagy egymás közelében lévő falakból – vett minták
összevonása, mintahelyként történő elemzése nedvességtelítettségre, összes és részletes
sók vizsgálatával [6].

4.4.2.2 Mintahelyek összegző értékelése a teljes épületre vonatkozóan




Nedvesség telítettsége;
Összes sótartalma;
Domináns anion(ok) terhelése alapján.
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A fenti értékcsoportok utalnak a nedvesség eredetére. (Alsó vízfelszívódás, felülről
leázás.) Tájékoztatnak a fel nem tárt, de meglévő szigetelés jelenlétére. A meglévő
szigetelés hatékonyságára. Rávilágítanak az esetleges összefüggésekre, amelyek hasonló
helyeken rendre hasonló eredményeket mutatnak. Esetleg lokális szennyvízszivárgásra is
utalhat.
Az eredmények alapján – különösen korlátozott mintaszám esetén – jelentősen eltérhet
akár a nedvességállapota, akár a só állapota az egyes épületrészeknek. Eltérő lehet
egyes szintek állapota, sőt akár az azonos fal külső és belső állapota is. Ha kellő
mennyiségű mintát vettek, akkor mind a nedvességállapot esetében, mind a sóállapot
esetében átlagolt értékkel kell meghatározni az épület, vagy épületrész terhelését. Ha
viszont csak korlátozott darabszámmal vettek mintát, lehetőleg a legrosszabb állapotot
tükröző mintákat kell figyelembe venni. Gyenge, vagy közepes sóterhelés ellenére erősen
károsodott vakolat esetén további vizsgálat szükséges a károsodott vakolat
sóterhelésére. A fenti szempontok szerint kell kiválasztani a védekezés rendszerét [6].
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5 NEDVESSÉGGEL SZEMBENI VÉDELEM

5.1 Utólagos nedvesség elleni szigetelések
5.1.1 A megfelelő módszer elve
Általában nem lehet részletes vizsgálatok nélkül bármelyik védekezési módszert előnyben
részesíteni. Az előző fő szempontok, és további tényezők együttes mérlegelése után
hozható meg az adott épületre (épületrészre) szóló megoldás. Általában komplex módon
több módszer együttes alkalmazására szól a javaslat.
A szakvélemény jelentősége:
A falállapot feltárását kizárólag széles körű elméleti ismeretek birtokában, csak
laboratóriumi vizsgálatok adataira épülő szakvélemény tudja biztosítani. E nélkül nem
lehet biztonsággal meghatározni a falban a nedvesség, a sókoncentráció helyét,
mértékét, és a sók anionjait. Az alapos szakvélemény kizárja a témához kevésbé értő –
de döntési helyzetben lévő – közreműködők szubjektív megítélését. A fenti ismeretek
birtokában esetleg több alternatíva is megadható. Így a védekezés alapos vizsgálatra
támaszkodva, hosszú távra szóló megoldást nyújt [6].

5.1.2 Mechanikus eljárások
Célja a falban meglévő, ám nem megfelelő hatékonyságú régi szigetelő sáv felújítása,
vagy a hiányzó szigetelés pótlása vízhatlan szigetelő sávval (5.1 ábra).
Kialakítása lehet [6]:
 fal
kibontásával
nyitott
üregbe
bitumenes
lemezszigetelés
beépítése,
visszafalazással,
 fugába (hullámosított) fémlemez beverése,
 falátfűrészeléssel nyitott résbe kemény műanyaglemezes szigetelő sáv behúzása,
utólag felülről térkitöltő cementhabarcs injektálással,
 falátfűrészeléssel nyitott résbe bitumenes lemezszigetelés behúzása, fölé azonnal
térkitöltő cementhabarcs injektálása,
 falátfűrészeléssel nyitott résbe kétoldalt bordázott kemény műanyag-lamellás
szigetelés beverése, fölé azonnal cementhabarcs besajtolása.

46

5.1 ábra: Téglafal utólagos szigetelésének metszete
Forrás: [26]
E rendszer mindegyike esetében a vízszintes szigetelő sáv alatti faltest fagyveszélynek
van kitéve. Különösen tégla- és közepes tömörségű kőfalazat esetén (5.2 ábra). E
módszer mindegyike vízhatlan szigetelést biztosít. Ezért a leghatékonyabb szigetelésnek
tekinthető [6].
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5.2 ábra: Kőfal utólagos szigetelésének metszete
Forrás: [26]

5.1.3 Szakaszos falkibontással bitumenes lemezszigetelés
Bármilyen anyagú falazat esetén, statikailag bármilyen vastag falban – csak a kivitelezés
technikai korlátaival – alkalmazható megoldás.
Az épület falazatát statikailag méretezve szakaszosan kibontják a terepszint felett. Az I.
ütemben a kibontott szakasz után épen hagyott falszakaszt követően újabb szakaszt
bontanak ki. A kibontás 2-4 falazatsorral készül. A megnyitott üregben a felületet
lesimítják. Ebbe az üregbe helyezik be 1 vagy 2 rétegben a bitumenes vastaglemez
szigetelősávot, a megfelelő csatlakoztatás érdekében az üreg mindkét végén felhajtva
min. 10–15 cm-re. Ez után az üreget kifalazzák erősen javított cementhabarcsba. Ügyelni
kell arra, hogy a falazat minél vékonyabb habarcsréteggel készüljön a süllyedés
mértékének csökkentésére. Ha az I. ütemben kibontott falszakaszokat szigetelték – majd
visszafalazták – azt követően a II. ütemben a köztes falszakaszt bontják ki. A korábban
felhajtott
szigetelőlemezt
lefektetik,
majd
ehhez
csatlakoztatják
az
újabb
szigetelőlemezsávot. Ezt követően a visszafalazást itt is elvégzik (5.3 ábra) [6].
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5.3 ábra: Őriszentpéteri református templom szakaszos falkibontásos utólagos
szigetelése
Forrás: [35]
E módszerrel a leggondosabb visszafalazás során is előfordulhat kisebb-nagyobb
egyenletes, vagy egyenetlen falsüllyedés a falazóhabarcs fokozatos tömörödése miatt,
tehát repedések megjelenésével járhat együtt. Ez vízhatlan szigetelést biztosít a
falazatban (5.4–5.5 ábrák) [6].

5.4 ábra: Utólagos, falbontásos bitumenlemezes szigetelés
Forrás: [26]

5.5 ábra: Szakaszos falkibontással készített falkeresztmetszeti szigetelés
Forrás: [26]
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5.1.4 Lemezbesajtolás
Az előzőnél bizonyos fokig előnyösebben kivitelezhető módszer a különféle lemezek
besajtolásával kialakított utólagos alapszigetelés (5.6 ábra). Többnyire csak ott
alkalmazható, ahol a falazatban egy nyomon végighaladó fugasor van a padlószint alatt.
Tehát rakott kőfalaknál nem használható [13].

5.6 ábra: Lemezbesajtolás közben, pneumatikus kalapáccsal
Forrás: [24]
A vakolatot adott szélességben eltávolítják a falazatról, majd a fugákba egy speciális
géppel, átfedéssel hullámos korrózióálló (krómacél) fémlemezeket préselnek (5.7 ábra).
A lemezek hossza – egyben az egy oldalról szigetelhető fal vastagsága is – max. 60 cm.
Fontos tényező, hogy a lemezek átfedése min. 2 hullám legyen [1]. Az alap egy erős
acélkoronát kap, melynek tartóssága még agresszív talajvíz esetén is meghaladja a 20
évet. Mivel a lemezek a fal teljes keresztmetszetén áthatolnak, a kivitelezés minősége
műszerezettség nélkül is egyszerűen, szemrevételezéssel ellenőrizhető. Későbbi
karbantartást nem igényel. Nincs szükség falbontásra, de gyengíti az épület statikai
állagát [8].
Az eljárás előnye, hogy a nedves falak megsüllyedésével, gyengülésével vagy egyéb
statikai károsodással szinte alig kell számolni. Vályogfalaknál is alkalmazható. A sérült
vakolatot a falazat kiszáradásáig nem lehet helyreállítani, a lemezek pedig kiállnak a
falból, mert a bevakolt lemez mellett a nedvesség felszívódhat a már száradó
falfelületekre [13].

5.7 ábra: Lemezbesajtolás folyamata és sematikus metszete
Forrás: [26]
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A besajtolásra alkalmazott szerkezet 50 joule energiával préseli be a lemezeket.
Különösen jó hatásfokkal alkalmazható olyan épületeknél, ahol a vegyi szigetelés az
injektáló
anyag
magas
szervesanyag-tartalmuk
miatt
csak
bizonytalan
eredményességgel járna. A szigetelés elvégzése után, mivel a fal vízutánpótlást nem kap,
természetes párolgással megkezdődik az épület száradása (5.8 ábra). Eltarthat egy ideig,
amely idő alatt a folyamatosan nedves, vizes falon elindulhat a penészesedési folyamat.
A
penészes
fal
kialakulását
folyamatos
szellőzéssel,
vagy
légtechnikával,
higroszabályozott légbevezetők beépítésével lehet megelőzni [8].
A fémlemez szigetelés (5.9 ábra) csak kapillárisan felszívódó talajnedvesség elleni
szigetelésére alkalmas. Nem alkalmazható csapóeső, épületgépészeti víz, pincék esetén
oldalirányból jövő nedvesség, páralecsapódásból származó kondenzvíz ellen. Nem
kivitelezhető olyan falaknál, ahol nincs összefüggő fuga a téglasorok között [8].

5.8 ábra: Hullámos lemez besajtolása
Forrás: [26]

5.9 ábra: Besajtolandó hullámos lemez
Forrás: [13]
Lényeges, hogy lássuk a lemezek közti különbséget. Egyedül a korrózióálló HW-lemez ad
kellően biztos, és időben elfogadható hatásos védelmet. Más anyag alkalmazása –
felületen korróziós bevonattal, vagy anélküli – acéllemezzel nem ad megfelelő időbeni
védelmet. Különösen azért nem, mert a lemez közvetlenül érintkezik a lúgos kémhatású
habarccsal. Ezt a lemezsáv katódvédelmével lehet növelni [6].
Ez a módszer vízhatlan szigetelést biztosít [6].
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A szigetelést elsősorban a padlósík felett 8–20 cm-rel vagy e fölött lehet elkészíteni.
Terepszint alatt, amennyiben a beépítési mód és egyéb körülmények lehetővé teszik,
csak igen széles munkaárok készítésével lehet dolgozni.
A falak lemezbeütéssel történő utólagos szigetelése után szükséges a falban, vakolatban
lévő ásványi sókat eltávolítani és újra vakolni légpórusú vakolattal [7].
A lemezbeütés előnyei: vízhatlan vízszigetelés alakítható ki utólagosan, a kivitelezés
ideje rövid, felújításkor a padlószigeteléssel összeköthető és így teknőszigetelés
készíthető [7]. További előnye, hogy a lemez feletti fal azonnal felékelésre kerül. Másik
jelentős előnye, hogy a résnyitás és a szigetelés egy művelettel elvégezhető [6].
A lemezbeütés hátrányai: vízszintes habarcsfuga feltétlenül szükséges, a lemezbeütés
repedéseket okozhat a falban, rontja az épület statikai állapotát, a szigetelést csak a
padlósíktól 8–20 cm-re lehet elkészíteni, ezt a 8–20 cm-es sávot külön, más módon kell
szigetelni [7]. További hátránya viszont, hogy egy oldalról max. 60 cm széles fal
szigetelhető. Ennél szélesebb falat már két oldalról kell szigetelni. Ez viszont már
hibalehetőséget is hordoz. Nem biztos, hogy találkozik a két lemez. Másik hátránya, ha a
lemez érkezési oldalán a futó téglasor csak kicsit is lejjebb van a többi téglánál, vagy a
beverés nem teljesen követi a fuga síkját – akkor a beérkező lemez éle jelentős roncsoló
hatást fejt ki a téglaelemekre (5.10 ábra). Kisebb, de akár nagyobb faltömeg is
leszakításra kerülhet. Ennek kihegyezett vágóélű változata ezt a problémát csökkenti, de
nem szünteti meg [6].

5.10 ábra: Utólagos falszigetelés acéllemezzel
Forrás: [24]

5.1.5 Falfűrészelés
Ez a technológia különösen olyan épületeknél előnyös, ahol az injektálást műszaki okok
miatt nem lehet kivitelezni, pl. üreges téglaszerkezetű falaknál, vályogfalaknál. A vizes
falba önjáró, speciális láncfűrésszel 1,5 cm-es rést vágnak a padló szintje felett. A
vágatba 2 mm vastag polietilén lemez kerül, amely teljesen elzárja a víz útját a
falazatban, és véglegesen szigeteli a falakat. A fennmaradó hézagba nagynyomású
cementalapú töltőanyagot préselnek, így tökéletesen feltöltődik a rés (5.11–5.14 ábrák).
A szigetelés után oldalirányba kezd kiszáradni a fal, mégpedig a szellőztetéstől és az
időjárástól függően 2–6 hónapig. Vályogfalak esetében a kiszáradáshoz több időre van
szükség. Nem alkalmazható az eljárás beton- és kőfalaknál.
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5.11 ábra: Falátvágó berendezés
Forrás: [24]

5.12 ábra: Falátvágás sematikus ábrája
Forrás: [26]

5.13 ábra: Falátfűrészelés
Forrás: [26]
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5.14 ábra: Utólagos szigetelés téglafalban
Forrás: [26]
5.1.5.1 Kemény PE műanyag lemezes szigetelés
Régi épületek hiányzó, vagy időközben tönkrement vízszintes szigetelőrétegének
pótlására kifejlesztett technológiai rendszer. E szigetelőréteg célja a falban felhúzódó
kapilláris víz útjába olyan vízhatlan réteg utólagos beépítése, amely teljes mértékben
elzárja a kapilláris víz feljutás lehetőségét [6].
Kemény, 2 mm vastag hajlékony PE műanyag lemez, mely felett a falat szintén kemény
PE műanyag ékekkel ékelik fel a süllyedés elkerülésére.
Elsősorban homogén, átmenő vízszintes fugával rendelkező téglafalban speciális
falfűrészelő géppel 8–13 mm vastag rést nyitnak száraz technológiával, 380 V–3000 Wos géppel [6].
A fűrészelt rés hosszát mindig statikailag ellenőrzött mértékben határozzák meg. A
résnyitás folyamatos, ám egy-egy szakaszba azonnal be kell helyezni a szigetelőlemezt,
és a felette lévő falat a kemény műanyag ékekkel fel kell ékelni – mélységében is. A
szigetelőlemezt mindig túl kell nyújtani a fal mindkét oldalsíkján, míg az ékek lehetőleg e
falsíkokon belül maradjanak [6].
Egy-egy szakasz szigetelése és felékelése elkészülte után a szigetelőlemez feletti rést
habarccsal le kell zárni. E záróhabarcsba be kell helyezni az injektáló habarcs beviteléhez
szükséges műanyag injektáló csonkokat. E csonkokon keresztül speciális duzzadókompenzált adalékos habarcsot nyomnak be a falba, amely a rést kitöltve és
megszilárdulva teljessé teszi a szigetelés feletti fal feltámaszkodását [6].
A szigetelés kizárólag homogén téglafalazatú épületben végezhető.
A vízszintes habarcsfugát speciális géppel teljes keresztmetszetében átfűrészelik. A
fűrészelést statikai méretezés szerinti hosszban végzik 10–15 mm vastagsággal. Ebbe a
résbe húzzák be a 2 mm vastag kemény PE lemezt. Ez után a szigetelés feletti rést
kemény műanyag ékkel felékelik. A fűrészelést ezt követően folytatják, a szigetelőlemezt
és a felékelést szintén.
Ha a szigeteléssel körbe értek, a lemez feletti rést mindkét oldalon cementhabarccsal
lezárják, melybe meghatározott távolságra injektáló csöveket építenek be. Ez után e
csöveken keresztül gyorskötő cementhabarcsot, vagy speciális szilárduló műanyaghabarcsot injektálnak a szigetelőlemez és a falazat közé.
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a vágógép a terep – padló – felett 4-8 cm magasságban végzi a fűrészelést,
e módszerrel max. 130 cm széles falat lehet szigetelni,
a vágógép 380 V-os áramforrást igényel,
ez a módszer vízhatlan szigetelést biztosít [6].

5.1.5.2 Falátfűrészeléssel nyitott résbe bitumenes lemezszigetelés
A szigetelés bármilyen tégla-, vagy kőfalazatú épületben végezhető. A vízszintes
falátvágás egy speciális géppel történik. Kötélvezetésű gyémántfogas berendezéssel
átfűrészelik a falat. A fűrészelést statikai méretezés szerinti hosszban végzik 16–19 mm
vastagsággal. Ebbe a résbe húzzák be a 4 mm vastag bitumenes lemezt. Itt nem lehet
pontszerű műanyag ékes felékelést alkalmazni. Ezért a szigetelés feletti rést egy oldalról
lezárják, majd azonnal kötő speciális torkrét cementhabarccsal – 6–30 bar nyomással
géppel töltik ki a rést. Nyomószilárdsága: 40 N/mm2. A rés fűrészelését ez után tovább
folytatják – a szigeteléssel és térkitöltéssel.
 igen fontos előnye e rendszernek, hogy a belső padlószigetelés bitumenes lemezét
pontosan lehet csatlakoztatni hozzá,
 e módszer száraz vágási technikával történik,
 e módszerrel max. 150 cm széles falat lehet szigetelni,
 ez a módszer vízhatlan szigetelést biztosít [6].

5.1.5.3 Falátfűrészeléssel nyitott résbe két oldalon bordás kemény
műanyaglemez-szigetelés
A szigetelés bármilyen tégla-, vagy kőfalazatú épületben végezhető.
A vízszintes falátvágás egy speciális géppel történik. Kötélvezetésű gyémántfogas
berendezéssel átfűrészelik a falat. A fűrészelést statikai méretezés szerinti hosszban
végzik 14–16 mm vastagsággal. Ebbe a résbe – a fenti rés vastagságánál 0,2–0,3 mmrel vastagabb – kétoldalt bordázott 9,5 cm széles kemény PVC lemez sínt ütnek be. Ezzel
a módszerrel a szigetelés feletti falazat azonnal felékelésre kerül. Ezzel szinte teljesen
elkerülhető a falazat akár legcsekélyebb süllyedése is. A szigetelőlemez beütése előtt a
résbe gyorskötő cementhabarcsot terítenek. A műanyaglemez-beütés megkezdésekor a
lemez bordáira is gyorskötő cementhabarcsot helyezve – ill. speciális géppel besajtolva –
a szigetelőlemez mindkét oldalán szilikátos kapcsolattal rendelkezik. Ezért a szigetelés
megfelelően földrengésbiztos. A rés fűrészelését ez után tovább folytatják – a
szigeteléssel és térkitöltéssel [6].
 igen fontos körülmény, hogy a belső padlószigetelés bitumenes lemezét csak
körültekintő módon lehet csatlakoztatni e szigetelőlemezhez,
 e módszer száraz vágási technikával történik,
 e módszerrel akár 200–300 cm széles falat is át lehet szigetelni,
 ez a módszer vízhatlan szigetelést biztosít [6].

5.1.6 Épület körüli szárító (drén) árok
Célja az épületek talajjal érintkező alapjai mellett egy, vagy két oldalon kiemelt árokkal
megnyitott alaptest függőleges felületének elválasztása a nedvesítő földtömegtől (5.15–
5.16 ábrák) [6].
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5.15 ábra: Szárító árok Sonkádon
Forrás: [32]
Ez történhet az alaptest teljes mélységéig, vagy statikai okok miatt az alaptest
korlátozott mélységéig. Az elválasztás egyik célja az alaptest szárítása. Ennek
egyszerűbb változata, amikor az árkot nagyszemcsés anyaggal töltik vissza. Ez alkalmas
a faltőbe jutó csapadékvíznek az árok aljára leszivárogtatására, majd onnan drén-cső
rendszerrel történő eltávolítására.
Ennek hátránya, hogy egy időben közepes, vagy nagy mennyiségű lezúduló víz ellen nem
tudja megvédeni az épület alapját. Viszont a csapadék megszűnését követően igen
gyorsan képes a faltest szárítását beindítani. Hosszabb távon a szemcsés anyag
eliszapolódása csökkenti a rendszer hatékonyságát. Korszerűbb változata az alaptest
függőleges felületére műanyag domborlemez felerősítése. Ez már közepes mennyiségű
csapadékvíz egyidejű faltőbe érkezése ellen is kiválóan megfelel. Miután a rendszer nem
vízhatlan, nagy mennyiségű csapadék ellen teljes biztonságot ez sem ad. A vele egy
rendszert alkotó – geotextíliával egyesített – drén elvezetővel az eliszapolódás ellen jó
megoldás. Az alaptest száradása ez esetben korlátozott, függ a fal és a domborlemez
közti légáramlástól, ill. a párakivezetés műszaki megoldásától [6].

5.16 ábra: Dombóvári iskola körüli szárító árok
Forrás: [31]
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Az elválasztás másik célja, hogy az alaptesthez semmilyen csapadékvíz ne juthasson be.
Ekkor a függőleges felületet leszigetelik. Ezzel teljes mértékben meg tudják gátolni az
alap mellé leszivárgó csapadékvíznek az alaptesthez jutását. Ez rendkívül előnyös lehet.
Ám egyben teljesen lezárja csapadékmentes időben a faltest ezen oldalán a nedvesség
kipárolgását. Így a nedvesség a falban reked, vagy a fal másik oldalán – a pincetér felé –
jön létre a kipárolgás. Ez viszont kedvezőtlen állapotot hoz létre a pincefalon. Itt is meg
kell oldani az árok alján az oda gyűlt csapadékvíz elvezetését. Viszont nem feltétlen
szükséges a visszatöltést szemcsés anyaggal végezni.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy, vagy két oldalon elvégzett elválasztással az épület
alaptest felületének csak 1/3, esetleg 2/3 részét mentesítettük a kapilláris felszívódástól.
A megmaradt, földdel érintkező alap felületén a kapilláris víz a továbbiakban is fel tud
szívódni a felső faltestekbe. Igaz, valamilyen csökkentett mértékben. Így hatásos
védelemként kizárólagos alkalmazása erősen korlátozott! [6].

5.1.7 Vegyi eljárások
A pórusok hidrofobizálását a legtöbb esetben a ipari alkoholban oldott szilikongyantával
oldják meg. Az alkohol elpárolog, mely szárítja a falat és visszamarad a gyanta, mely jól
szigetel. A kivitelezés az alkohol nem fagyveszélyessége miatt 0 fok alatt is végezhető.
Ha valamilyen vizes pórustömítő anyaggal végzik a folyamatot, akkor az csak 5 fok felett
lehet kivitelezni. Ezek hatásmechanizmusa, hogy a falazat szabad mésztartalmával
reakcióba lépve olyan kristályok keletkeznek, melyek tömítik a falazatot, elzárják a víz
útját. Elhúzódó kiszáradásra kell készülni, hiszen ebben az esetben még több vizet
viszünk be a falba.
Minden vegyi eljárásnál javasolt, hogy a anyagot nagy nyomással injektálva vigyük be,
mert így szétoszlási hatékonysága nagymértékben növelhető [22].

5.1.7.1 Injektálásos módszerek
Az injektálási eljárás folyamán az épület talajjal érintkező elemeinek anyagszerkezetébe
(téglafal, beton, zsalukő) vízzáró képességét növelő vegyi anyagot juttatunk, amely a
telítés és e lezajló vegyi reakciók után jelentősen növeli az adott építmény szerkezetének
vízzáróságát (5. 17 ábra). Az injektálás célja lehet víznyomás elleni védelem vagy
esetleg talajpára elleni víztaszító impregnálás. Pincék esetén a külső határoló talaj
megbontása nélkül a belső oldalról injektálással megbízható, akár víznyomás elleni
szigetelőréteg alakítható ki a falazatban (tömbszigetelés), vagy a fal és a talaj határoló
felületén (szigetelőmembrán).
Földszinti falak talajból felszivárgó nedvesség elleni védelmére lehet hathatós megoldás
az injektált vízszintes vízzár. Az injektálási eljárás során, a tervezés és a
próbainjektálások alatt meghatározott raszter távolságra kialakított furatokon keresztül,
injektálópumpa juttatja a szerkezetbe a szigetelőanyagot. Az injektálás során addig
pumpálják az injektálóanyagot a falszerkezetbe, amíg az a következő csonkban meg nem
jelenik, és így az adott falszakasz vízzáróvá nem válik. Ezzel az eljárással és a beinjektált
anyagmennyiség kontrollálásával folyamatosan ellenőrizhető, hogy az injektálóanyag
ténylegesen telíti-e a szerkezet pórusait [12].
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5.17 ábra: Tipikus injektálási keresztmetszet
Forrás: [26]
A vegyi falszigetelési eljárásoknál olyan folyékony anyagot injektálunk az épület falaiba,
amelyek hatóanyagai a falazóanyagban szétszívódva, annak pórusszerkezetét
módosítják. A cementiszapos eljárásoknál a pórusok eltömítődnek és így a kapilláris
vízfelszívás megszűnik, míg a szilikon injektálásos módszernél a hatóanyag a kapillárisok
falára tapadva a peremszöget 90 fok fölé növeli és ezzel a kapilláris emelkedés
süllyedéssé válik, és kialakul az ún. kapilláris depresszió.
Gyakorlatilag a falazati anyagban alakítjuk ki a szigetelést, magát a falsávot tesszük
szigetelővé, vízzáróvá. A szigetelés tervezett magassági sávjában vakolatleveréssel
feltárjuk az a fúrás leendő helyeit, majd kijelöljük a furatsor tengelyvonalát. Ezt követően
elkészítjük a 12–16 mm átmérőjű furatokat, amelyekbe magasnyomású injektáló
szelepeket (packereket) rögzítünk. A packereken keresztül injektálással juttatjuk be a fal
anyagának, szerkezetének megfelelő szigetelőanyagot a falba, egy speciális injektáló
géppel 50–80 bar nyomással (5.18 ábra).
Az injektálás után is szükséges a penészes, vizes, nedves és salétromos és ezért ásványi
sókkal telített vakolat eltávolítása és az újravakolás lélegző vakolattal [7].

5.18 ábra: Injektálás
Forrás: [25]
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A falba fúrt lyuksorba bevitt vegyi anyaggal vízzáró szigetelősávot készítenek.
Lehetnek [6]:
 gravitációs úton beöntött pórus-hidrofobizáló anyagok,
 gravitációs úton, fagyasztott vegyianyag-patron olvadásával beszívódó anyag,
 gravitációs úton beöntött pórustömítő cementiszapos anyagok,
 nyomással bevitt pórus-hidrofobizáló anyagok,
 nyomással bevitt póruszáró akrilát-géles anyagok,
 különleges eljárással a teljes pincefaltömegbe magas nyomással bevitt akrilátgéles tömbszigetelés készítése,
 különleges eljárással a védendő pincefal mögötti föld hézagtömítésével
háttérszigetelés készítése.
Közös előnyük:
 bármilyen változó terepszintet követni lehet a furatsorral,
 egyik oldalon is elvégezhető a szigetelés, anélkül, hogy a másik – már felújított,
vagy más ok miatt korlátozott – oldal felületeit károsítanák,
 nem igényel homogén átmenő fugával rendelkező, egyenletes falazati struktúrát
[6],
 egyszerűen kivitelezhető, tömör falanyagok esetén jól alkalmazható [7],
 nincs vízszintes fugasor igénye [12],
 hidrofobizálással (eltömítéssel) magát a falat (a fal anyagát) tesszük szigetelővé
[22].
Közös hátrányuk:
 inhomogén falban a vegyi hatóanyag szétterülése kérdéses, így kérdéses a
szigetelés hatékonysága is,
 a falban meglévő – nem látható – üregek esetén nagy mennyiségű hatóanyag
vész kárba,
 nem ad teljes értékű szigetelést – csak vízzáró rétegként lehet vele számolni,
 a padló lemezszigeteléssel nem lehet korrekt záró kapcsolatot kiképezni [6],
 a kialakított szigetelés csak vízzáró, üreges falazóelemeknél nem alkalmazható
[7],
 nagyobb lyukakat tartalmazó (pl. falazóblokk-téglák) esetén nem használható
eljárás [22].
Kiegészítő intézkedések [6]:
 magas és/vagy higroszkópos sótartalom esetén ideiglenes aktív elektrolitikus
sótalanítással e sók nagy részét ki kell vonni a falból, a sóoldatot a földbe vezetve,
 közepes nem higroszkópos sótartalom esetén az általában magasabb zónákban
jelentkező sófeldúsulás okozta esetleges sókárokat passzív módszerekkel kell
megelőzni. Ilyen lehet a felületre felhordott hidrofobizáló – nedvességtorló –
anyagok alkalmazása,
 az alkalmazott légpórusos vakolat mindenben elégítse ki a német WTA 2-2-91.
irányelv előírásait,
 a falban rekedt nedvesség megfelelő kipárologtatása érdekében az érintett
felületeket tapétázni nem szabad, csak jó páraáteresztő szilikon-, vagy szilikátfestékkel szabad lefesteni,
 ugyanezen ok miatt 1–3 évig kerülni kell a falazat alsó zónájában a felületekre
párazáró tárgyak közvetlen elhelyezését,
 szintén kerülni kell a falba építendő bármilyen tárgy gipszes rögzítését.
 Alkalmazható műanyag dűbel, vagy gyorskötő cementhabarcs.
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A régebben alkalmazott gravitációs, azaz furatokba öntött falszigeteléseknél gyakori
hibalehetőséget jelentett a szigetelőfolyadék bizonytalan terjedése, és a nem megfelelő
pórustelítése. E hibákat küszöböli ki a magasnyomású falszigetelés [13].

5.1.7.2 Gravitációs úton betöltött pórus-hidrofobizáló anyagok
A falazatok vízszintes szigetelését utólag úgy kívánják elérni, hogy a meghatározott
távolságra fúrt lyukakba olyan vegyi anyagot öntenek be kézi módszerrel, amelyek
hatóanyagai a falazóanyag pórusaiba szétszívódva a kapillárisok falára tapadva
nedvtaszítóvá teszik azok felületét (5.19–5.20 ábrák). Így a kapilláris felszívó erő
lecsökken – esetleg meg is szűnik – ezáltal a kapillárisban a víz szintje lecsökken. Ez a
kapilláris depresszió [6].
Ilyen pórus-hidrofobizáló anyagok a szilikonok, sziloxánok és viaszok. Ezen túl
esetenként pórustömítő vízüveget is tartalmazhatnak. Ennek speciális esete, amikor a
furatba a vegyi anyagot fagyasztott rúdként helyezik be. A hatóanyag szétszívódása a
vegyi
anyag
felolvadásával
fokozatosan
és
egyenletesen
történik
meg.
Az általános hátrányok mellett ezen anyagok további hátrányai [6]:
A gravitációs úton beöntött anyag eljut-e a falazat minden kapillárisába, és ott a teljes
felületet képes-e víztaszítóvá tenni.
A 16–32 mm átmérőjű furatokat régebben a vízszinteshez képest 30 fokos szögben
készítették, falvastagságtól függően egy vagy két sorban. Ha a folyadék teljesen
beszívódott, akkor rá kellett tölteni (5.21 ábra) [22].

5.19 ábra: Gravitációs folyadékbeöntés keresztmetszete
Forrás: [26]
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5.20 ábra: Gravitációs folyadékbeöntés furatainak alaprajzi kiosztása
Forrás: [26]

5.21 ábra: Folyadék eloszlása a keresztmetszetben gravitációs beöntés esetén
Forrás: [26]
A fal tégla-kő elemei közti meszes fugahabarcs a korábban felhúzódott sók roncsoló
hatásának kevésbé tud ellenállni. Így viszont a kötőanyagukat vesztett homokba hiába
töltik be a hidrofobizáló szert (5. 22 ábra), az nem tudja kifejteni hatását. E helyek – a
kisebb ellenállás miatt – egyébként is jelentősen több vegyi anyagot „nyelnek el”,
feleslegesen.
A nedvességgel telítődött építőanyagban a víz jelenléte erősen korlátozza a vegyi
hatóanyag szétszívódását, diffúzióját. Ezen az egyes vegyi anyagokba adagolt – a falazat
száradását segíteni hivatott – alkohol intenzív párologtatása sem segít. Ha a szigetelési
síkot olyan magasságban választjuk meg, ahol a kapillárisok telítettsége nem gátolja a
hatóanyag szétszívódását, az viszont olyan magasan lehet, ami e sík alatt jelentős
faltömeget tesz védtelenné a kapilláris vízzel szemben. Ez viszont esetenként – a
falazóanyag tömörségétől függően – a kifagyás veszélyét hordozza magában. Egyúttal
nagy felületek maradnak védelem nélkül.
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Ha ki is alakul a jó víztaszító sáv, az folyamatosan érintkezik a kapillárisban felhúzódó
vízzel. Ám a tartósan vízzel érintkező hidrofobizáló anyagok szigetelő hatása idővel
lecsökken, sőt hosszabb idő alatt meg is szűnik.
Egyes vegyi anyagokba adagolt pórustömítő vízüveg (kovasav-gél) a kapilláris
kiszáradásakor erősen zsugorodik, repedezik. Így nagyobb szívóképességű másodlagos
kapillárisok jöhetnek létre, amik további falnedvesedést okozhatnak – a leszűkített
kapillárisátmérő miatt – akár méterekkel is feljebb.
A fagyasztott rudak felolvadásával bejuttatott vegyi anyag szétszívódásának
egyenletessége ugyan létrejöhet, ám ez erősen függ a bevitel külső hőmérsékletétől.
Továbbra sem oldja meg azt a problémát, hogy a hatóanyag a kisebb ellenállást tanúsító
fugákba szivárogjon szét és így a falazótéglatestbe kevesebb hatóanyag tud bejutni.

5.22 ábra: Gravitációs vegyi szigetelés előtt készített furatok
Forrás: [24]
Ezen eljárások hatékonysága bizonytalan, alkalmazása túlhaladott. Kiváltképpen azért,
mert korszerűbb anyagokkal, nyomással – gépi úton bevitt injektáló anyagok biztosabb
szigetelő hatást adnak [6].
Előfordulhat, hogy a nem teljes körültekintéssel, vagy csak részben eltömített, leszűkített
kapillárisokon a víz magasabbra fog feljutni mint a beavatkozás előtt [22].

5.1.7.3 Gravitációs úton betöltött pórustömítő cementiszapos anyagok
A falazatok vízszintes szigetelését utólag úgy kívánják elérni, hogy a meghatározott
távolságra fúrt lyukakba olyan vegyi folyadékot öntenek be kézi módszerrel, amelyek
hatóanyagai – a bennük lévő sók – a falazóanyag pórusaiba szétszívódva a fal anyagával
és a cementtel reakcióba lépve olyan oldhatatlan vegyületeket képeznek, amelyek a
pórusokat tömítik, de legalábbis erősen leszűkítik. Így a kapillárisban a vízfelszívódás
megszűnik, vagy erősen lelassul [6].
Az általános hátrányok mellett ezen anyagok további hátrányai [6]:
A szigetelni kívánt falazóanyag tartalmaz-e elegendő reakcióra képes iont ahhoz, hogy a
kívánt reakció létre jöjjön. Ha ez létre is jön, nem biztos, hogy elegendő tömítőanyagot
hoz létre a kapilláris teljes lezárásához. Előfordulhat, hogy csak leszűkíteni tudja a
kapillárist, így kisebb átmérőjű – de nagyobb szívóképességű – kapillárisok jönnek létre.
Ezáltal viszont a nedvesség határa feljebb emelkedik.
A falban lévő nagy mennyiségű nedvesség képes a betöltött anyag alkotórészeit a vegyi
reakció lejátszódása előtt szétmosni. Ezek a nedvességgel kihúzódnak és a felületen
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további nem kívánt sókoncentrációt is létrehozhatnak. Ezek erősen károsítani fogják a
rákerülő kiváló légpórusos vakolatot is.
Ha viszont nincs elegendő és egyenletes nedvesség a falban – amit mesterséges
nedvesítéssel sem lehet elérni – akkor a reakció gyorsabban fog lejátszódni, így a furat
körül csak egy vékony szigetelőréteg alakul ki. A kívánt egymásba érő „szigetelő-hurkák”
nem jönnek létre, és a szigetelősávok között a nedvesség – ha csökkentett mértékben is
– de továbbra is fel tud hatolni.
Ezen eljárások hatékonysága bizonytalan, alkalmazása túlhaladott. Kiváltképpen azért,
mert korszerűbb akrilát-géles anyagokkal, magas nyomással – gépi úton bevitt
injektálóanyagok biztosabb szigetelőhatást adnak. [6]

5.1.7.4 Alacsony nyomással bevitt injektált pórus-hidrofobizáló szigetelés
Ha a szigetelési szakvélemény nem mutat jelentős sóterhelést, akkor ez a módszer
hatásos lehet. Akkor alkalmazható, ha a fal nedvességtelítettsége alacsonyabb, mint
80 m% [6].
Fejlettebb, hiszen már kevesebb furatra volt szükség mint a tisztán gravitációs
rendszernél, és folyamatos folyadékoszlop-nyomással történik a folyadék bejuttatása a
keresztmetszetbe (5.23 ábra) [22].
Az utólagos falszigetelések elterjedt módszere. A szigetelőanyag általában egy
komponenses szilikon-mikroemulziós szigetelőanyag. Oldószermentes. Ez a furatba
elhelyezett „pakkereken” – injektálócsonkokon – keresztül a fal kapillárisaiban
szétterjedve a pórusok falát nedvességtaszítóvá (hidrofóbbá) teszi. Jellegzetessége, hogy
a kialakuló kapilláris depresszió során a víz már nem tud feljebb hatolni, és a fal
fokozatosan kiszárad.
E módszert optimálisan homogén téglaszerkezetű falakban lehet alkalmazni.
Szigetelő hatását max. 50–80%-osan telített falakban tudja kifejteni. Előnye, hogy a
szigetelés vonalvezetése nem kötött, szabadon követheti a szerkezet geometriáját.
A 12-18 mm-es furatokat egymástól 10–13 cm távolságra kell úgy kifúrni 30-45o-os
szögben, hogy a furatok végei a fal túloldalától 5–10 cm-re érjenek. Kétsoros elrendezés
esetén a sorok között max. 8–10 cm magasságkülönbség lehet. A betöltő csonkok
lehetnek véglegesen bennmaradóak, vagy többször felhasználhatóak, kivehetőek.
Különleges esetekben – például pinceboltozatoknál – a furatok készülhetnek felfelé fúrva.
Ekkor a furatokat megfelelő hosszú fúrószárral kell végezni, vagy felülről lefelé
ellenfuratot készíteni. A felfelé történő injektálás esetén bennmaradó „pakkerek”
kerülnek elhelyezésre.
A szigetelőanyagot tiszta vízzel kell keverni, az anyag jellemzőitől, és a falazat
nedvességétől függően. A megfelelő injektálás után a bennmaradó műanyag betöltő
csonkon keresztül speciális cementhabarccsal kell a furatot tömíteni. Ez után a csonkot a
falazat síkjában le kell vágni. A visszanyerhető csonkokat ki kell venni. Az üreget ki kell
tölteni cementhabarccsal [6].
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5.23 ábra: Kisnyomású injektálás keresztmetszete
Forrás: [26]
Alkalmazásukkor az alábbi speciális problémák jelentkezhetnek [6]:
A fal belsejében fel nem derített üregek lehetnek. Ezekbe a nyomáson besajtolt
szigetelőanyag igen gyorsan elfolyhat – még mielőtt a nyomásesésből következtetve erre
reagálni tudnánk. Így feleslegesen nagy mennyiségű drága szigetelőanyag kerül a fal
üregeibe. A nagyobb üregeket lehetőleg az injektálás előtt fel kell deríteni, és
cementhabarccsal először ki kell tölteni. Csak utána lehet – az utánfúrást követően – a
szigetelőanyagot betölteni a falba.
A furathosszba eső különböző sűrűségű falazóanyagokban a hatóanyag szétterjedése
igen eltérő lehet. Így a nagyobb porozitású téglában, vagy tufa kőzetben kisebb
nyomáson is viszonylag gyorsan el lehet érni a telített állapotot, míg a tömör, kemény
kőzetben csak lassan érhető el a telített állapot. Mindezt nehezítheti a falazóelemek közti
habarcs állapota. A téglák közti megfelelő szilárdságú falazóhabarcs kellően továbbítja a
szigetelőanyagot a falazat további rétegeibe. Ám a kemény kövek közti esetleg mállóban
lévő habarcson keresztül a szigetelőanyag a kisebb ellenállás felé haladva felesleges
többletmennyiségben elfolyhat. Viszont a köveket nem telíti szigetelőanyaggal.
Széles fal esetén lehetséges mélységi furatok készítése is, így 2 oldalról betöltve akár
150 cm széles falakba is hatásos lehet.
Pincefal szélső boltozatainál – ha a falak külső oldali körbeárkolása korlátozott –
előfordulhat, hogy a terepszint fölé vezetve a furatot csak hosszan és ferdén felfelé lehet
azt elkészíteni. Ekkor csakis bennmaradó pakkereken keresztül több ütemben lehet a
szigetelést elvégezni.
Előnye e módszernek, hogy a furatokat egy oldalról készítve – esetleg már felújított
felületek
épen
hagyásával
is
elvégezhető
a
vízszintes
vízzár.
Hátránya viszont, hogy nehéz korrekt szigetelő kapcsolatot kialakítani a vízszintes
padlószigetelő lemezzel.
Ez a módszer vízzáró. Ezért a szigetelősávon a nedvesség csekély mértékben át tud
jutni. Ezt viszont légpórusos vakolattal el lehet vezetni. Ez némi előnyt is jelent, mert így
kevésbé torlódik fel a nedvesség a szigetelősáv alatt – mint a vízhatlan lemezes
szigetelések esetében [6].
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Kiegészítő intézkedések [6]:
Magas és/vagy higroszkópos sótartalom esetén ideiglenes aktív elektrolitikus
sótalanítással e sók nagy részét ki kell vonni a falból, a sóoldatot a földbe vezetve. E
nélkül a szigetelés időbeni hatásossága erősen kérdéses. Csak az ideiglenes sótalanító
rendszer elbontása után szabad az injektált szigetelést elvégezni.
Közepes, nem higroszkópos sótartalom esetén az általában magasabb zónákban
jelentkező sófeldúsulás okozta esetleges sókárokat passzív módszerekkel kell megelőzni.
Ilyen lehet a felületre felhordott hidrofobizáló – nedvességtorló – anyagok alkalmazása,
vagy nagy sótároló kapacitású gúz réteg felhordása.
Az alkalmazott légpórusos vakolat mindenben elégítse ki a német WTA 2-2-91. Irányelv
előírásait.
Téglafalazat esetén a terepszint felett alkalmazott szigetelés alatti faltest később
fagyveszélynek lesz kitéve, mivel a szigetelés alatt a nedvesség feltorlódik. Ezért ezt a
zónát hidrofobizált hőszigeteléssel, vagy az előzőekben jelzett nedvességtorló bevonattal
kell védeni.
A falban rekedt nedvesség megfelelő kipárologtatása érdekében az érintett felületeket
tapétázni nem szabad, csak jó páraáteresztő szilikon-, vagy szilikát-festékkel szabad
lefesteni.
Ugyanezen ok miatt 1-3 évig kerülni kell a falazat alsó zónájában a felületekre párazáró
tárgyak közvetlen elhelyezését.
Szintén kerülni kell a falba építendő bármilyen tárgy gipszes rögzítését. Alkalmazható
műanyag dűbel, vagy gyorskötő cementhabarcs.

5.1.7.5 Magas nyomással bevitt injektált pórustömítő szigetelés
Ha a szigetelési szakvélemény nem mutat jelentős sóterhelést, akkor ez a módszer
hatásos lehet. Akkor alkalmazandó, ha a fal nedvességtelítettsége magasabb, mint
80 m%.
Az utólagos falszigetelések kevésbé elterjedtebb módszere. A szigetelőanyag általában
több komponenses akrilát-gél szigetelőanyag. Ez a furatba elhelyezett „pakkereken” –
injektáló csonkokon – keresztül a fal kapillárisaiban szétterjedve a pórusokat tömíti (5.24
ábra), és a fal fokozatosan kiszárad [6].

5.24 ábra: Magas nyomású falkezelés
Forrás: [12]
E módszert bármilyen anyagszerkezetű falban lehet alkalmazni. Ám az injektálás előtt
gazdaságossági szempontok miatt a falazat üregességét vizsgálni és tömíteni szükséges.
Előnye, hogy a szigetelés vonalvezetése nem kötött, szabadon követheti a szerkezet
geometriáját.
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A 18 mm-es furatokat egymástól 13–15 cm távolságra kell úgy kifúrni 30–45o-os
szögben, hogy a furatok végei a fal túloldalától 5–10 cm-re érjenek. A betöltő csonkok
véglegesen bennmaradóak [6].
Ez a rendszer fokozottan vízzáró.

5.1.7.6 Pince falba magas nyomással bevitt injektált pórustömítő tömbszigetelés
Akkor alkalmazandó, ha a fal nedvességtelítettsége magasabb, mint 80 m%. Egyben
igény, hogy a faltestbe se jusson nedvesség. Általában magasabb használati értékű belső
tereket védik e módszerrel.
Az építőanyag minőségétől és pórusosságától függően, raszterszerűen kell a furatokat
elkészíteni. Az injektálóanyagot úgy kell az építőanyaggal összehangolni, hogy az
építményen összefüggő szigetelés keletkezzen.
Az utólagos falszigetelések kevésbé elterjedtebb módszere. A szigetelőanyag általában
több komponenses akrilát-gél szigetelőanyag. Ez a furatba elhelyezett „pakkereken” –
injektáló csonkokon – keresztül a fal kapillárisaiban szétterjedve a pórusokat tömíti, és a
fal fokozatosan kiszárad.
E módszert általában homogén anyagszerkezetű falban lehet alkalmazni. Ám az
injektálás előtt gazdaságossági szempontok miatt a falazat üregességét vizsgálni és
tömíteni szükséges. A 18 mm-es furatokat kell úgy kifúrni, hogy a furatok végei a fal
túloldalától 5–10 cm-re érjenek. A betöltő csonkok véglegesen bennmaradóak [6].
Ez a rendszer fokozottan vízzáró.

5.1.8 Pincefal mögötti talajban szigetelőréteg kialakítása
Akkor alkalmazandó, ha a fal nedvességtelítettsége magasabb, mint 80 m%. Egyben
igény, hogy a faltestbe se jusson nedvesség. Általában magasabb használati értékű belső
tereket védik e módszerrel.
Alapvető feltétele, hogy a környező talaj kellően szilárd, közművezetékektől mentes
legyen.
A talaj minőségétől és pórusosságától függően, raszterszerűen kell a pincefalakba a
furatokat elkészíteni. Ekkor a falakat teljesen átfúrják. Az injektálóanyagot úgy kell a
talajjal összehangolni, hogy az építmény mögött összefüggő szigetelés keletkezzen.
Az utólagos falszigetelések kevésbé elterjedtebb módszere. A szigetelőanyagot alacsony
nyomáson (<10 bar) juttatnak be a fal mögé. Ez a furatba elhelyezett „pakkereken” –
injektáló csonkokon – keresztül a talajban szétterjedve a pórusokat tömíti, és a fal
fokozatosan kiszárad. A furatokat ez után speciális cementhabarccsal kell tömíteni [6].
Ez a rendszer fokozottan vízzáró.

5.1.9 Szigetelő krémek
Egy másik rendszerrel a nedves falakba szilikon alapú, vizes bázisú, víztaszító hatású
krémet injektálnak. A vakolat eltávolítása után 5–10 cm távolságra, vízszintesen befúrt,
és a falvastagságánál 5 cm-rel rövidebb furatokba préselik a szigetelő krémet, amely a
falban levő nedvességet felszívva víztaszítóvá teszi a kapillárisokat. Ezzel
megakadályozza a fal további nedvesedését, és lehetővé teszi az injektált rész feletti
falrészek kiszáradását [13].
Az eljárás gyorsan kivitelezhető, nem szükséges hozzá nagy nyomású injektálás, a
krémet kinyomó-pisztollyal préselik a furatokba. A teljes kiszáradást követően speciális
lélegző vakolattal állítják helyre a szigetelés előtt eltávolított vakolatot [13].
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5.1.10 Elektrokémiai-elektrofizikai elven működő módszerek
E rendszerek 8–48 V-os egyenfeszültséggel működtetve fejtik ki hatásukat.
Működési elve szerint a kapillárisokban mozgó víz – általában híg sóoldat – mindig a „+”
pólustól a „–” pólus irányába halad, így a külső elektromos egyenfeszültséggel a
természetes elektromos mezőt megfordítja, és a nedvességet lassan lefelé áramoltatja
(5.25 ábra).

5.25 ábra: Fali elektróda és földelés
Forrás: [33]
A rendszer tápegységből, korrózióálló fém elektródából, és szigetelt körvezetékből áll.
Működési elve szerint a kapillárisban mozgó sóoldatot elektromos egyenfeszültséggel
szétválasztja ionjaira, és az anionokat oldat formájában az ideiglenes földeléshez vezeti,
amelyek azon kiválnak. Más elektrolitikus rendszerekkel szemben ez a falakat nem
szárítja ki, mielőtt a sók kivonásra kerülnének. E rendszer különféle feltételek esetén is
kiválóan alkalmas a sók csökkentésére. Az elektródok kétoldali kiosztásával, esetleg két
sorban, falmélységbe helyezve akár 100 cm feletti falszélességnél is alkalmas megoldás.
A falak felső zónájában koncentrálódott sóoldatot speciális hálóelektróda segítségével
képes lefelé kényszeríteni. Fontos feltétel, hogy a falban koncentrálódott só csakis oldat
formájában – azaz kellő nedvesség jelenlétével – képes mozogni a kapillárisban. Ezért a
hatékony működés érdekében e felületeket indokolt nedvesíteni, esetleg fóliatakarással a
száradás ellen védeni. Így a sótalanítás ideje is lerövidíthető [6].
Ekkor a sók fentről az alsó zónába kerülve a sótalanítás tovább folytatható, ha az alsó
zónába a rendszer speciális korrózióálló öntvény-elektródasorát építik be. Ha a teljes
faltest sócsökkentése a laboratóriumi vizsgálatok szerint az előírt mértéket elérte, akkor
a rendszerhez tartozó szárító tápegység cseréjével, falszárító elektrokinetikus állásban
működik tovább.
Lehetséges az a megoldás is, hogy csak a felső zóna sótalanítására van igény. Ekkor az
ideiglenes háló működése után – a megfelelő sócsökkentést követően – a háló lebontásra
kerül. Ez után mindenképpen szükséges valamilyen aktív síkbeli szigetelés beépítése a
falba – a nedvesség és vele a sók további feljutásának megakadályozására [6].
Elektrokinetikus szigetelési és falszárítási technológiák [22]:
 ELKINET elektroozmotikus falszigetelési eljárás,
 TÖLTÉSKOMPENZÁCIÓS elektroozmotikus falszigetelési eljárás,
 AET elektrokinetikus sótalanító és falszárító eljárás,
 KERASAN elektrokinetikus sótalanító és falszárító eljárás,
 REVERSION elektrokinetikus sótalanító és falszárító eljárás.
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Magnetokinetikus falszárítási technológiák [22]:
 AQUABRILL falszárító készülék és szigetelési eljárás,
 AQUAPOL falszárító készülék és szigetelési eljárás,
 HYDROPOL magnetokinetikus szigetelő es falszárító eljárás.
A rendszer előnye, hogy [6]:
 kisebb a fal szerkezeti roncsolása, mint más aktív szigetelésnél,
 a beépített elektródasor alatt – a síkbeli szigetelésektől eltérően – nem lesz
fagyveszély, a faltest egyenletesen száradó lesz,
 akár egy technológia sorral megoldható a falak sótalanítása, és szárítása,
 a falak száradásának előre haladtával csökken a nedvesség, ezáltal csökkenhet az
áramfelvétel is,
 karbantartást nem igényel, az elektródok ellenállnak a sók korróziós hatásának,
 az elektródok síkbeli elrendezése lehetővé tesz bármilyen alakzat kivitelezését,
Elektrokinetikus falszárító és elektrolitikus sótalanító eljárások:
Működési elve [8]:
A szilikát építőanyagok kapillárisainak fala erősebben adszorbeálja talajvízben oldott
állapotban jelen levő pozitív (Na+, H3O+) ionokat, mint a negatívokat (Cl–, OH–), ennek
következtében az oldat határfelületi zónájában megszűnik az elektromos semlegesség.

5.26 ábra: Elektrokémiai-elektrofizikai falszárítás sematikus ábrája
Forrás: [26]
Az építőanyag kapilláris rendszerében felszívódó nedvesség a fal felületén elpárolog,
aminek hatására folyamatos vízáramlás alakul ki a falszerkezetben. A kapillárisokban
áramló nedvesség, mint híg sóoldat, pozitív és negatív töltésű ionokat tartalmaz (5.26
ábra) [8].
A hajszálcsövekben, a kapilláris fal mentén igen lassan áramló folyadék egy molekula
vastagságú (S) rétege – a falhoz való igen erős adhéziós kötődése miatt – rögzített
állapotban marad, ez a „Stern"-féle tapadóréteg. Ennek határán fellépő potenciál az
elektrokinetikai (x-zéta) potenciál.
A falhoz tapadó molekulavastagságú folyadékrétegben pozitív-ion koncentráció jön létre,
ami a nedves felületnek pozitív töltéstöbbletet ad. Az elektrokinetikus eljárások ezt a
jelenséget hasznosítják a falak szárítására úgy, hogy a külső potenciálkülönbség hatására
a folyadék elmozdul, áramolni kezd a kapilláris rendszerben.
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A kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H+ ionok
mennyiségét, úgy H2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül
csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő
megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a
talajba [8].
E rendszerek alkalmazásánál erősen figyelembe kell venni a falban felhúzódott sók
koncentrációját, és jellegét is. Sőt ezek csökkentése a hatékony elektrokinetikus
falszárítás alapfeltétele. Ugyanis a falazatban jelen lévő sók töménysége erősen
befolyásolja a nedvesség mozgását. Amennyiben vegyülettől függően 0,01–0,1 mól/liter
feletti sótöménységű a kapilláris víz, az elektrokinetikus jelenség nem indul be. Ez
esetben először elektrolitikus sótalanítás játszódik le. Az elektromos egyenfeszültség
hatására az oldatok ionjaikra bomlanak, és ezek az ionok oldott állapotban az anódhoz,
ill. a katódhoz vándorolnak. E sókat először el kell távolítani. Csak ha lecsökken a sóoldat
koncentrációja, akkor indulhat el az elektrokinézis. Ez a híg sós oldat az MI-04-320.
Irányelv szerint 0,5 m%, de legfeljebb 1,0 m% lehet. Addig kell a sócsökkentést végezni,
amíg ezt az értéket el nem ér.
Egyes technológiák a sótalanítás folyamatát mesterségesen elválasztják a falszárítás
folyamatától. Ekkor az elektróda vagy azonos a sótalanításkor alkalmazottal, vagy új
rendszert telepítenek. Egyes technológiák a sótalanítást a fali elektródán hajtják végre,
míg más technológiánál az anionok a földelésen válnak ki.
Igen fontos tényező, hogy az elektrokinetikus nedvességmozgás mindig felülről lefelé
történik. Így elsődleges alkalmazási területe e rendszereknek a földszinti falak védelme!
Az alagsori szélső falakba beépítve csekély hatásfokromlással alkalmazhatók a
rendszerek. Ám pincében a szélső határoló falakban csak erős korlátokkal képes
hatékonyan működni, mivel a felső elektróda (-háló) is a földfelszín alá kerülhet. Ekkor a
folyadékáramlás nemcsak lefelé irányulhat, hanem oldalra is. Ez viszont zavarhatja a
rendszer hatásos működését [6].
A falban (falon) készített elektródokkal elektrokinetikus módon a falat szárítják.
Elrendezése lehet [6]:
1. kizárólag falszárításra alkalmazott hálóelektródos rendszer,
2. a sótalanítást is végző egy fázisban kiépített rúd fogyó-elektródos rendszer,
3. a sótalanítást külön végző vezetékes rendszer,
4. a sótalanítást külön végző korrózióálló fém rúd-elektródos rendszer.

5.1.10.1 Kizárólag falszárításra alkalmazott hálóelektródos rendszer
Ez a rendszer hálóelektródos kivitelben kizárólag a kapilláris víz csekély sótartalom
esetén elektrokinetikus módon kizárólag a nedvesség lefelé szorítására alkalmas.
A rendszer 220 V-os megtápláló árammal, a tápegységtől 6–8 V-os egyenfeszültséggel a
falban felhúzódott nedvességet lefelé szorítja.
A rendszer előnye, hogy az elektródaháló felhelyezéséhez nem szükséges a fal
semmilyen roncsolása – fúrása, vésése. A hálóelektróda korrózióálló, vezetőképes
műanyag, így károsodások sem jelentkeznek. A földelő elektróda lehet hasonló
hálóelektróda, vagy rúd-elektróda.
Hátránya viszont, hogy kizárólag hígsós kapilláris víz jelenléte esetén alkalmazható. Az
elektrokinetikus falszárítás kizárólag ekkor indul el. Ez a jelen lévő sóvegyülettől függően
0,01–0,1 mol/liter töménységű lehet. Ellenkező esetben a fali hálóelektródon elektrolízis
játszódik le, és a vakolatba gyűlik össze az anion oldott állapotban. Kristályosodás során
ezek a sók idővel képesek roncsolni a vakolatot. Ezért elsődleges szempont e sók
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távoltartása a vakolattól. Ez a rendszer vízzáró jellegű. Ezért légpórusos vakolat
alkalmazása mindenképpen indokolt [6].

5.1.10.2 Sótalanító egy fázisos rúd fogyó-elektródos rendszer
A sók elleni aktív védelemre kizárólag hálózati elektromos árammal működtetett, az
elektrolízis elvén működő rendszerek alkalmasak. A sótalanító-falszárító rendszerek közül
az egyik a falüregbe beépített fogyó-elektródos rendszer (5.27 ábra). Ez esetben a padló
felett 50–60 cm magasságban kiképzett üregbe telepítik a vas elektródokat. Az elektróda
körvezetékkel a tápegységbe úgy van bekötve, hogy a falban lévő nedvességet
visszaáramoltatja a földbe. Ám ha az elektróda környezetében erősebb sókoncentráció
van, akkor ez az elektróda először elektrolitikus sótalanítást fog végezni. Ekkor az
anionok (leginkább a szulfátok) oldott állapotban a fali elektródon fognak kiválni, amit az
anód alá helyezett felfogó edénybe vezetnek. Az edény tartalmát ki kell üríteni, gyűjteni
és megsemmisíteni. Ezt mindaddig végzik, amíg a kapilláris víz annyira fel nem hígul,
hogy elindulhat az elektrokinetikus falszárító folyamat. Ez a váltás a rendszerben
automatikusan megy végbe, külső beavatkozás nélkül. A sótalanítás idején a fogyó
elektródon kiváló sóoldat erős korróziós reakcióba lép az elektróda anyagával. Így ezek
egy része idővel teljesen, vagy részlegesen elfogy. Ezeket ki kell cserélni új elektródával.
Ezért igen jelentős, és hosszú évekre költséget jelent a rendszer karbantartása.
E rendszer különleges feltételek esetén nem mindig alkalmas a sók csökkentésére. A
falak felső zónájában koncentrálódott sókat nem képes kezelni, mivel azok az
elektródától távolabb helyezkedhetnek el. Ezek a sók itt maradva vagy passzív
védelemmel lesznek ártalmatlanítva, vagy e védelem hiányában tovább fogják a falakat
károsítani.
Másik jelentős hátránya e rendszernek, hogy a sókat az elektróda alól is felfelé mozgatja.
Így felesleges többlet sókiválás történik az elektródokon. Ennek következménye az a
jelenség, hogy a telepítést követően 10 év múlva is folyik a sókiválás az elektródokon,
ami a falüreg környezetében erős roncsoláshoz, sókifolyáshoz vezethet. Maga az
elektróda-üreg kivésése is jelentős szerkezeti beavatkozás az épület falaiba [6].

5.27 ábra: Fogyó-elektródos rendszer
Forrás: [30]
Az elektródok síkbeli elrendezése lehetővé teszi szintbeli váltással bármilyen alakzat
kivitelezését [6].
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5.1.10.3 Sótalanítást és falszárítást külön végző vezetékes rendszer
A sók elleni aktív védelemre kizárólag hálózati elektromos árammal működtetett, az
elektrolízis elvén működő rendszerek alkalmasak.
A sótalanító-falszárító rendszerek egy változata szerint a falba – tervezett magasságban
– beépítenek egy speciális elektródasort. Ez egy réz anyagú mag köré vezetőképes
műanyaggal kombinált elektróda. Az elektróda körvezetékkel a tápegységbe úgy van
bekötve, hogy a falban lévő sóoldat anionjait az elektródához vándoroltatja. Itt a réz mag
köré gyűlve a műanyag vázon belül maradva a sók kristályosodás után eltávolíthatók. Ez
a rendszer külső beavatkozással addig működik sótalanító állásban, amíg a falban a
sókoncentráció kellően le nem csökken. Esetenként a sóval telítődött elektródokat ki kell
cserélni. Ezt követően az összes rúd-elektródot kibontják, az üregeket helyreállítják.
Majd a kapilláris víz elektrokinetikus visszaáramoltatására új elektródot építenek ki. Ezek
a padló felett 40–60 cm magasságban – a fal síkjával párhuzamosan – készített végigfutó
horonyba beépített elektromosan vezetőképes műanyaggal burkolt fém vezetékelektródák [6].
Jelentős hátránya e rendszernek, hogy a sókat az elektróda alól is felfelé mozgatja. Így
felesleges többlet sókiválás történik az elektródokon. Ennek következménye az, hogy
esetleg a kellő mértékű sótalanítás előtt bontják el a sótalanító elektródasort, és készítik
el a szárító elektróda-rendszert. Így nem indul el a falszárítás, mert még nem eléggé
hígsós a kapillárisban az oldat. Másik hátránya, hogy a falba kétszer is szerkezeti
beavatkozás szükséges. (Először lyukfúrás, majd horonyvésés.) Így jelentős a szerkezeti
beavatkozás az épület falaiba.
Ez a rendszer már alkalmas lehet a magasabban lévő sók kivonására is. Ám ez esetben
az alsó zónában a sók nem lesznek kivonva. Ezért csak a bizonytalan eredményt hozó
passzív rendszerekkel együtt alkalmazva lehet eredményes. Az elektródok síkbeli
elrendezése lehetővé teszi szintbeli váltással bármilyen alakzat kivitelezését [6].

5.1.10.4 A sótalanítást külön végző korrózióálló fém rúd-elektródos rendszer
A sók elleni aktív védelem kiemelt fontosságú feladat. A sokszor előnyös elektrokinetikus falszárító rendszerek sem képesek a nedvesség leszorítására mindaddig, amíg a
falban magas a sótartalom. Sőt előfordul, hogy lemezszigetelés felett maradt
higroszkópos sók tovább károsítják a falat, az nem tud kiszáradni. Így először a kapilláris
oldat töménységét kell csökkenteni. Erre kizárólag hálózati elektromos árammal
működtetett, az elektrolízis elvén működő rendszerek alkalmasak. A sótalanító-falszárító
rendszerek közül az egyik legeredményesebb az a rendszer, amely korrózióálló
elektróda-sorral végzi a sótalanítást-falszárítást [6].

5.1.10.5 REVERSION® rendszer
Az
elektrokémiai-elektrofizikai
elven
működő
rendszerek
közül
az
egyik
legeredményesebb változat a hazai szabadalmú [6].
Működési elve szerint a kapillárisban mozgó sóoldatot szétválasztja ionjaira, és az
anionokat az ideiglenes földeléshez vezeti, amelyek azon kiválnak (5.28 ábra). Más
elektrolitikus rendszerekkel szemben ez a falakat nem szárítja ki, mielőtt a sók kivonásra
kerülnének. E rendszer különféle feltételek esetén is kiválóan alkalmas a sók
csökkentésére. A falak felső zónájában koncentrálódott sókat speciális hálóelektróda
segítségével képes lefelé kényszeríteni. A hatékony működés érdekében e felületeket
indokolt nedvesíteni, esetleg fóliatakarással a száradás ellen védeni. A sótalanítás ideje
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lerövidíthető. Ekkor a sók fentről az alsó zónába kerülve a sótalanítás tovább folytatható,
ha az alsó zónába a rendszer speciális korrózióálló öntvény-elektródasorát építik be. Ha a
teljes faltest sócsökkentése a laboratóriumi vizsgálatok szerint az előírt mértéket elérte,
akkor a rendszerhez tartozó szárító tápegység cseréjével, falszárító elektrokinetikus
állásban működik tovább.

5.28 ábra: A Reversion rendszer két fázisának ábrája
Forrás: [26]
E rendszer előnye, hogy [6]:
 kisebb a fal szerkezeti roncsolása, mint más aktív szigetelésnél.
 a beépített elektródasor alatt – a síkbeli szigetelésektől eltérően – nem lesz
fagyveszély, a faltest egyenletesen száradó lesz,
 akár egy technológia sorral megoldható a falak sótalanítása és szárítása,
 a falak száradásának előre haladtával csökken a nedvesség, ezáltal csökkenhet az
áramfelvétel is,
 karbantartást nem igényel, az elektródok ellenállnak a sók korróziós hatásának,
 az elektródok síkbeli elrendezése lehetővé tesz bármilyen alakzat kivitelezését.
REVERSION® korrózióálló anóddal
tervezett polaritás-váltással működő sótalanító-falszárító rendszer [6]:
A sók elleni aktív védelem kiemelt fontosságú feladat. A faltest vakolatában
koncentrálódott higroszkópos sók – akár száraz falzóna esetén is – képesek a levegőből
felvett nedvességgel halmazállapot-váltásra, ezáltal a felület roncsolására. A sokszor
előnyös elektrokinetikus falszárító rendszerek nem képesek a nedvesség leszorítására
mindaddig, amíg a falban magas a sótartalom. Amennyiben – vegyülettől függően – a
sóoldat 0,01–0,1 mol/liter feletti töménységű, az elektrokinetikus falszárítás nem indul
be. Sőt előfordulhat, hogy a rendszer – szándékunkkal ellentétben – elektrolízis fázisában
a fali elektróda környékén a felülethez húzódó higroszkópos sókkal a vakolatban
roncsolást végez. Az is előfordul, hogy akár tökéletes lemezszigetelés felett maradt
higroszkópos
sók
tovább
károsítják
a
falat,
az
nem
tud
kiszáradni.
Így először a kapilláris oldat töménységét kell csökkenteni. Erre kizárólag 220 V-os
hálózati elektromos árammal működtetett, 24–48 V-os egyenfeszültséggel, az elektrolízis elvén működő rendszerek alkalmasak. Ilyen sótalanító-falszárító rendszer a
REVERSION®.
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5.1.11 Falkiszellőzés, köpenyfalas eljárások
Meglévő nedves falak elé ha lehetőség és elég hely áll rendelkezésre akkor előtétfalat is
lehet építeni. Ezeket alsó és felső szellőzőnyílással kell ellátni. Így a nedvesség a belső
falra nem terjed át. Gyorsan jó konformérzetet ad, de ügyelni kell arra, hogy a két felület
között gombásodás, penészedés ne alakulhasson ki [22].

5.1.12 Egyéb módszerek
5.1.12.1 Falszárító készülékes technológia
Ennél az eljárásnál belső antennás készülékeket telepítenek a helyiségekbe, amelyek a
Föld gravomágneses teréből felfogott energiát használnak, amit adóantennával
polarizáltan 1420 MHz frekvencián a falakra sugároznak. A készülékek kisugárzása
fokozatosan megszünteti a kapillárisok felfelé irányuló szívóerejét, azaz hatására a
nedvesség visszahúzódik a talajba. Ez egy roncsolásmentes eljárás, és 20 év garanciát
vállalnak a vizesedés elleni védelemre. A sikerhez azonban nagyon alaposan elvégzett
szakvizsgálatok szükségesek, amit csak a kivitelező szakemberei képesek elvégezni. A
szokatlan eljárás eredményességét számos referencia épület is igazolja [13].
Fontos megjegyezni, hogy az eljárás nem minden szakmai körben elfogadott,
hatékonysága több esetben megkérdőjelezhető és teljes hatásmechanizmusa nem
átlátható még a szakemberek számára sem [22].
Aquapol technológia [7]:
Európa-szerte elterjedt, 21. századi technológiáról beszélünk, amelyet tartószerkezeti
bontás nélkül lehet elvégezni, és csekély helyszíni munka igénye miatt más utólagos
szigetelésekkel összehasonlítva kedvező árfekvéssel rendelkezik.
Az ország egész területén kiváló referenciákkal rendelkezünk, ahol megoldották a
felszivárgó víz elleni vízszigetelést, pinceszigetelést és a vizes, nedves, salétromos és
penészes falak vakolatjavítását, amelynek száraz fal lett az eredménye.
Tulajdonképpen egy, a mennyezet alá felszerelt Aquapol készülék (5. 29 ábra) a rendszer
alapja, amely a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt biztosítja a falak gyors és
eredményes kiszáradását és szárazon tartását. A bontás nélküli falszigetelés megoldása
mellett egyúttal falszárítási, falkiszárító technológia is.

5.29 ábra: Az műszer felépítése
Forrás: [26]
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Az Aquapol készülék működési elve az, hogy a föld gravomágneses energiáját
felhasználva, annak egy részét polarizáltan és 1421 MHz frekvencián a nedves falra
továbbítja. Ennek az energiának a hatására a kapiláris (hajszálér) falához tapadó
folyadékrétegben kémiai folyamat keletkezik, és csökken a vízmolekulákra ható adhéziós
(összetartó) vonzóerő, a víz pedig visszahúzódik a talajba. A készülék a működéséhez
szükséges energiát a Föld mágneses energiájából nyeri, egyéb energiát nem igényel.
Az Aquapol osztrák bontás nélküli utólagos vízszigetelés után is szükséges a
vakolatcsere, amellyel eltávolítjuk a vakolatban lévő salétromot, a felületi penészt, ha
van, és légpórusú vakolattal biztosítjuk a végleges megszabadulást a salétromos és
penészes faltól [7].
Megrendelés esetén a technikusok az alaprajzon előre kiszerkesztett helyre, a mennyezet
alá egy készüléket szerelnek fel (5.30–5.31 ábrák). A telepítéssel párhuzamosan a
készülék működésének ellenőrzése elektromos mérésekkel történik [8].

5.30 ábra: A mennyezetre felszerelt készülék
Forrás: [36]
A telepítést követő 3. hónapban és utána 6 havonta a falazat teljes száradásáig a
méréseket a technikusok megismétlik. Az utolsó kontrollméréskor a technikusok
tájékoztatják az ügyfelet az épület felújításához alkalmazható anyagokról. Az Aquapol
technológia előnye, hogy a kapilláris szigetelés mellett falszárító rendszerként is
működik, ezért a vizes, nedves, salétromos vagy penészes fal kiszáradása gyorsabban
megtörténik. Aquapol technológia, falkiszárítás, falszárítás [8].

5.31 ábra: Aquapol készülék
Forrás: [28]
Alkalmazási terület:
Teljesen rombolás nélküli megoldás. Eredményességét tekintve nagyon nagy
biztonsággal működnek ezek a rendszerek, amelyre általában 15–20 év szigetelési
garanciát adnak [8].
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Az Aquapol technológia előnyei [7]:
 teljesen bontás nélkül végezhető,
 a falszigetelés mellett falszárításként is működik a rendszer, ezért gyorsabban
kiszárad a fal, mint a többi utólagos szigeteléssel,
 kedvező árfekvésű, mivel az Aquapol árak a rendszer telepítésének kisebb
élőmunka igénye miatt alacsonyabbak, mint a lemezbeütés árak vagy az
injektálás árak,
 az Aquapol technológiával a lemezbeütéshez és injektáláshoz képest gyorsabb
épületkiszáradás érhető el.
Az Aquapol technológia hátrányai [7]:
 a készüléknek mindig az épületben kell maradnia,
 3–6 havonta ellenőrzések vannak az épület teljes kiszáradásáig.

5.1.12.2 Egyéb vízzáró felületi bevonatok
Léteznek még egyéb bevonatok (por állagú cementhabarcsok) és betonadalékok,
melyekkel a gyártók szerint a nedves, vizes falfelületek belső oldalán kialakított réteggel
a vizesedés megszüntethető (pl. Oxydtron). Működése elvük, hogy kémiai folyamatok
során a falban lévő sókat átkristályosítják más anyagokká. Más eljárással való
kombináció nélkül ezek a megoldások nem adnak/nem adhatnak teljes értékű megoldást,
hiszen nem oldják meg a nedvesség és a sók felszívódását a falazatba, mindössze a
belső oldalon azok láthatóságát eltüntetik és a nedvesség megjelenését gátolják. Nagy
hátrányuk, hogy a nedvességet a falazatba zárják [19].

5.1.12.3 Bitumenes vízzáró felületi bevonatok
Több nagy és neves gyártó is (Mapei, Sika) gyárt és forgalmaz olyan bitumenes kenhető
szigeteléseket, amelyekkel nedves falak belső felületei lezárhatóak, szigetelhetőek.
Viszont ezek a megoldások sem oldják meg a falakba felszivárgó nedvesség és káros sók
problémáját, a nedvességet a falakba zárják. Ha sók felszívódásával nem kell számolni,
akkor jó megoldás lehet [21].

5.2 Pinceszigetelés
Pinceszigetelés utólagosan, bontás nélkül
A szuterén, félszuterén és pincehelyiségek közös jellemzője, hogy a helyiség többkevesebb része a föld alatt van. Ezeknél a föld alatti helyiségeknél három szigetelési
problémát szükséges megoldani, amelyek új építésű épületeknél gyakorlatilag
automatikusan megoldódnak szakszerű kivitelezések esetén. Ez azt jelenti, hogy
megoldják a falak vízszintes vízszigetelését, a falak függőleges szigetelését és a pince,
szuterén aljzatszigetelését Index, Villas és egyéb gyártmányú bitumenes lemezzel
[7;10]. A nagy probléma akkor van, ha ezek a szigetelések nem vagy nem megfelelő
minőségben készültek illetve az évek során valamilyen ok miatt megsérültek és tovább
már nem képesek megfelelően ellátni
vízzáró feladatukat. Ekkor utólagos
vízszigeteléssel pótolni kell a vízszintes, függőleges és padlószigetelést a helyiségek
hasznosíthatósága végett és nem utolsósorban azért, hogy a feljebb lévő épületrészeket
megvédjük a vizesedéstől és salétromosodástól [7;10].
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Ekkor következő két műszaki megoldás van a helyi adottságok, igények és pénzügyi
lehetőségek függvényében [7]:
1. A klasszikus megoldás az, hogy ássuk körbe az épületet és pótoljuk kívülről a falak
függőleges vízszigetelését bitumenes lemezzel, de előtte oldjuk meg pl. lemezbeütéssel a
vízszintes vízszigetelést, amelyet összekötve egy bitumenes aljzat-padló vízszigeteléssel
tökéletes megoldást kapunk, ugyanúgy, mintha az épület építésekor készítettük volna a
szigetelést, csak az eredeti ár sokszorosáért.
2.Utólagos pinceszigetelés speciális kent szigetelés és az Aquapol technológia
kombinálásával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az kent szigetelés alkalmazásával
megakadályozzuk azt, hogy a víz bejusson a vakolatba a függőleges falak esetében,
illetve ha szükséges, akkor az aljzatot is bekenve gyakorlatilag egy teknőt kialakítva
száraz belső területet tudunk kialakítani (5.32 ábra).

5.32 ábra: Pinceszigetelés
Forrás: [37]

5.2.1 Külső oldali szigetelés
A szóba jöhető eljárások talán legbiztosabb, műszakilag legkorrektebb módja, az épületet
támadó talajnedvességet külső felületen fékező eljárás. Így a nedvesség nemcsak a belső
térbe, hanem a határolófalakba sem tud behatolni, mintegy teljes szárazság érhető el a
légtérben és a falakban. A határoló falak függőleges külső felületén a szigetelést
megfelelő vízszintes padlószigeteléssel kell hézagmentesen illeszteni. A külső oldali falak
és a padló szigetelőanyagának tartósan vízzárónak, párazárónak, adott esetben
víznyomással, a talajban előforduló vegyi hatásokkal szemben ellenállónak és
repedésáthidalónak kell lennie. A gyakorlatban a bitumenes vastaglemezek és a kent
bitumenes vastagbevonatok a beváltak. A két szigetelési sík összekötésére, illetve a
falazatok alapjaiból felszívódó kapilláris nedvességgel szemben vízszintes vízzárral kell
védekezni, például injektálással [12].

5.2.2 Belső oldali szigetelés
A külső oldali szigetelést nehézkessé teszi, hogy a kivitelezéshez elengedhetetlen az
épület körüli munkagödör kialakítása, ez számos helyzetben vagy túlzottan megdrágítja a
felújítási munkákat, vagy fizikai képtelenség. Ilyenkor – hogy elkerüljék az épület
körbeásását – sok esetben a belső oldalon készül el a szigetelési zóna, ennek viszont
komoly műszaki hátránya, hogy a nedvesség bejuthat a határoló falakba. A teljes
szárazság belső szigeteléssel nehezen biztosítható, ha mégis, akkor csak költséges
kiegészítő eljárásokkal (5.33 ábra).
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5.33 ábra: Belső oldali szigetelés
Forrás: [25]
Belső oldali szigeteléskor a szigetelésre nem csak víznyomás, hanem a páranyomás is
nagyon komoly terhelést jelent. A falazatban levő állandó nedvesség párolgása során
lenyomhatja a szigetelő bevonatot a falazatról. Ezért annak jól kell tapadnia a falazatra,
valamint jó páraáteresztőnek kell lennie. A belső térbe bejutó vízpára elvezetéséről
gondoskodni kell. Amennyiben belső szigetelésként párazáró szigetelést, például PVCfóliát használunk, úgy a szigetelést teljes felületen – a függőleges falaknál is – le kell
terhelni megfelelő vasbeton réteggel. Ez sokszor hely hiányában nehézkes és drága
megoldás.
A határoló falak függőleges belső felületén lévő szigetelést megfelelő vízszintes
padlószigeteléssel kell hézagmentesen illeszteni. A falak szigetelőanyagának leginkább
tartósan vízzárónak, páraáteresztőnek és a falazatban lévő károsító sókkal szemben
ellenállónak kell lennie. A gyakorlatban az egykomponensű cementbázisú rideg,
szigetelőiszapok váltak be.
A határoló falakban tartósan jelen lévő nedvesség földszinti falakba való felhúzódása
ellen injektált, vízszintes vízzárral kell védekezni. A belső szigetelés páraáteresztő
képessége miatt folyamatosan vízpára jut a belső térbe, ez ellen nagy légpórus-tartalmú
felújító vakolattal kell védekezni, amely a száradási zónát a vakolat belsejébe vezeti, így
a lényegében nedves falra felhordott felújító vakolat külső felülete száraz tapintású lesz.
Magasabb szárazsági igények esetén előfalazással, nagy légpórus-tartalmú felújító
vakolatokkal illetve levegőelszívással kell kiegészíteni a szigetelési rendszert [12].

5.2.3 Légpórusos vakolatok
A légpórusos vakolatok fogalmi kategóriájába azokat a vakolatféleségeket soroljuk,
amelyeknek megszilárdult állapotukban 30%-nál nagyobb a porozitásuk. Ezt vizsgálja a
vakolatot minősítő szervezet is. Ez az önálló védekezési módszer az egyik legvitatottabb
megoldás! [6].
Igen sokan alkalmazzák egyedüli védekezési módszerként – tekintet nélkül a védendő
épület alkalmazhatósági feltételeire.
Hazánkban jelenleg szabályozás nincs érvényben a vakolatok alkalmazását illetően. Így
csak külföldi előírásokat, és a hazai gyakorlati tapasztalatokat vettük figyelembe. Sokan,
nem ismerve e vakolatok tulajdonságait – mindenféle sóvizsgálat nélkül – általános
védelemként önállóan alkalmazzák bármilyen épület esetében. Ezért fordulhat elő, hogy
a legjobb anyaggal, jó kivitelezői gyakorlattal rendelkező cégek által végzett helyreállítás
akár rövid idő alatt is elvizesedhet, a vakolat lemállik [6].
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A légpórusos vakolatok működési elve [6]:
A falban lévő nedvesség kipárolgás képességének növelése, a kipárolgási sík
visszahúzása a falazat és a vakolat határának síkjába (5.34 ábra).
Idesorolhatók azok a vakolatok, amelyek porozitása meghaladja a 65%-ot. Ezek
jelentősége a fokozott sótároló képességükben van. Ám azt is látni kell, hogy szigetelés
nélkül a nagy porozitás következtében megnövekedett nedvességáramlás több sót is hoz
fel a földből, azaz aktív szigetelés nélkül az élettartama nem biztos, hogy arányban áll a
nagyobb porozitás sótároló kapacitásával.
Önmagában a légpórusos vakolatok csak igen erős időbeni korlátozással alkalmasak a
nedvesség és sók elleni védelemre!
Általában szükséges aktív szigetelő sáv beépítése is.
Az osztrák ÖNORM B 3355-2 előírás e kategóriával egyáltalán nem foglalkozik. Kiegészítő
módszerként az ÖMORM B 3355-3 előírás is csak nagyon röviden foglalkozik ezzel a
módszerrel. Ezzel szemben a német WTA 2-2-91 Javító vakolatrendszerek című kiadvány
rendkívül alaposan elemezve – javasolja alkalmazását. Ugyanakkor megjegyzi a 3.
fejezetben: „..A falazat „nedvességmentesítése” egyedül WTA javítóvakolatokkal nem
lehetséges…” [1].

5.34 ábra: Pécs, Ferences utcában légpórusos vakolat
Forrás: [34]
A légpórusos vakolatok célja:
A vakolt felületek tartósan szárazon tartása, a nedvesség és így a sók vakolatba
jutásának megakadályozása. Ezáltal élettartamának növelése.
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5.2.3.1 WTA előírásait kielégítő javítóvakolatok
Közös jellemzőik a következők [6]:
 Gyári szárazhabarcs készítésűek legyenek. Ezek előnye a folyamatos és
egyenletes jó minőség biztosítása. Ezekhez a helyszínen csak vizet kell keverni.
Ebben a rendszerben;
 fröcskölt alapvakolat készül <50%-át fedve a vakolandó felületnek, mely
vakolóanyag sóálló, és nedvszívó legyen;

WTA alapvakolat feladata felületkiegyenlítés, és korlátozott mértékű sótárolás,
mely vakolóanyag szintén nedvszívó kell legyen; (vízbehatolás: >5 mm/óra),
porozitása >45%, 1-2 cm vastagságban;
 WTA javítóvakolat viszont víztaszító kell legyen azért, hogy e vakolatba a
nedvesség már csak párolgással juthasson be (vízbehatolás: < 5 mm/óra),
porozitása >40% legyen;
A vakolóanyag kötőanyaga túlnyomórészt hidraulikus legyen. Fagyállóak, így lábazati
vakolatként is alkalmazhatók.

5.2.3.2 Általános légpórusos vakolatok
E felújító vakolóanyagok a fenti WTA-előírásokat nem minden pontjában elégítik ki [6]:
Gyári kiszerelésű vakolatok, amelyek vagy nem érik el a 40% porozitást, vagy nem
hidraulikus kötésűek.
Pórusképző szerrel készített habarcsok. Ezek alkotórészei a helyszínen keverendők össze:
cement és/vagy mész, mosott folyami homok, víz és a légpórust képző szer. Ekkor igen
fontos az adalékszerre vonatkozó gyártói előírások betartása – főleg a homok anyagára,
és az egyes alkotórészek arányára. Általában is rögzíthető, hogy az alkalmazott homok
mindig nagy szemű (0–4 mm-es, esetleg simítóvakolatként 0–2 mm-es), és kellően
tiszta, mosott legyen. E habarcsoknál is előnyös, ha rétegeik tulajdonságában követik a
WTA előírásait.

5.2.3.3 Különleges légpórusos vakolatok
Ezek vagy anyagösszetételük következtében, vagy az általuk létrejövő kész vakolat
tulajdonsága miatt különlegesek [6].
Idesorolhatók azok a vakolatok, amelyek porozitása meghaladja a 65%-ot. Ezek
jelentősége a fokozott sótároló képességükben van. Ám azt is látni kell, hogy szigetelés
nélkül a nagy porozitás következtében megnövekedett nedvességáramlás több sót is hoz
fel a földből, azaz aktív szigetelés nélkül az élettartama nem biztos, hogy arányban áll a
nagyobb porozitás sótároló kapacitásával.
Áldozati vakolatként alkalmazzák azokat a vakolatokat, amelyek felhordásakor kifejezett
szándék az aktív szigetelést követően falban maradt sók „begyűjtése”. Ezen vakolatok
tönkremenetele – azaz sóval történő telítődése – után azokat levésik, a helyszínről
azonnal eltávolítják, majd felhordják a végleges vakolatot.

5.2.3.4 Kiegészítő eljárások
Ezek az anyagok a légpórusos vakolatok védelmét, azaz élettartamának növelését
célozzák.
Só közömbösítő vegyi eljárások. Ezen vegyi anyagokkal a falba felszívódó nedvességgel
felhúzódott oldható sók káros hatását kívánják megakadályozni. A sók oldott állapotból
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kristályos állapotba való átalakulásakor különböző mértékben térfogatuk megnő. Ezzel
károsítják a festés és a vakolat kötőanyagát. Ennek következménye a felületek hámlása.
Ezen eljárások során a felületre felhordott vegyi anyagok az oldott állapotban lévő
sóvegyületet mindenkorra oldhatatlanná alakítják át. Ezzel megszüntethető a ciklikus
halmazállapot-változás. Korlátja e módszernek, hogy a beszívódás mértéke néhány mm
lehet. Így a hatósáv mögött a sóoldat tovább tud haladni, és a kezelt felületet
megkerülve más helyen károsít. Hátránya e módszernek, hogy kizárólag a kevésbé
veszélyesnek tartott szulfát-vegyületekre van hatással. A veszélyesebb higroszkópos
nitrát- és klorid-vegyületekre hatástalan. Ezek a vegyületek a kezelt felületen továbbra is
károsítani képesek! További hátránya, hogy e vegyi anyagok mérgezőek (fluátok).
Nedvességtorló felületkezelések. Ezek az anyagok beszívódnak a falazat kapillárisaiba, és
hidrofóbbá teszik azokat. Célja a falban lévő nedvességnek a felületek irányába történő
mozgás korlátozása. Ezzel elérhető, hogy a nedvesség nem szállítja ki a felületre a falban
lévő sókat. Így mérsékelhető a vakolat károsodása. Korlátja e módszernek, hogy aktív
falszigetelés hiányában a kapilláris nedvesség ugyan a kezelt felületre nem tud kihatolni,
ám idővel tovább haladva felfelé megkerüli azt – és feljebb fog károsítani.
Abban az esetben, ha egyes falfelületeken különösen védett vakolatok, vagy falfestések
vannak, e felületek körül a légpórusos vakolás alkalmazása kifejezetten kerülendő!
Valamilyen aktív védelmi módszerrel együtt alkalmazva viszont a legtöbb esetben kiváló
megoldást biztosít [6].

5.2.3.5 A vakolási kivitelezési szabályai
A vakolat leverése, a felület előkészítése:
Nagyon fontos a megfelelő vakolási magasság megválasztása, mert ezen múlik, hogy
véglegesen megszabadulunk-e a salétromtól. Célszerű nedvességmérő műszer
segítségével megállapítani, hogy meddig vizes, nedves a fal, de ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor a szemmel látható nedvességhatár fölött 50–70 cm ráhagyással kell
kijelölni a vakolatleverés határát.
A régi, vizes, nedves, salétromos vagy penészes vakolat eltávolítandó, a fugákat 1–2 cm
mélységben ki kell tisztítani, majd a felületet portalanítani kell. A padozati szegélyeket is
fel kell bontani, és a vakolatot innen is el kell távolítani [7].
Vakolás lélegzővakolattal
A vakolásnál javasolt vezetősín használata a legmegfelelőbb minőség elérése érdekében.
A falazatok felületének bizonytalan teherviselő képessége esetén a gúzba beépülő,
korrózióálló vakolattartó rabicháló vagy nádazás szükséges. Az utólagos falszigetelés
megvalósulása
után
a
javítóvakolat/lélegzővakolat
rendszerek
alkalmazása
mindenképpen indokolt, hogy a falszerkezetbe szorult maradék nedvességtől és sóktól,
salétromtól véglegesen megszabaduljunk. A légpórusos vakolatot soha ne alkalmazzuk
foltszerűen, hanem mindig sávban, legalább egy falazati síkra kiterjedően [7].
Festés lég- és páraáteresztő festékekkel
A fal vakolás utáni kiszáradását követően a felület kizárólag csak páraáteresztő
felületképzéssel látható el. Erre jól alkalmazhatók a mész-, szilikát-, ill. szilikonkötésű
festékek és nemesvakolatok [7].
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5.2.4 Agyagréteg
Ma már nem használatos módszer, de régen gyakran alkalmazták. Lényege, hogy a
védendő felületet legalább 1 láb (kb. 30 cm) vastag kövér agyagréteggel vették körül,
mivel az agyag térfogatváltozó, nedvesség hatására duzzad, elzárja a víz útját. Ez a
megoldás általában inkább csak a talajpárát tudta távol tartani a szerkezetektől.

5.3 Esettanulmányok
Az alábbiakban olyan tipikus eseteket mutatunk be, amelyek általában nem adnak
megfelelő minőségű falszárítási eredményt:
„Minek nekem szigetelés, használjunk szárítóvakolatot!”
Sokszor találkozhatunk ezzel a „megoldással” ügyfeleknél, és a hozzá nem értő
mestereknél. Valóban, milyen remek dolog ez a szárító-, légpórusos vagy lélegzővakolat,
ezen keresztül távozik a pára, és sikerül megúszni a sérült vagy hiányzó vízszintes
sávszigetelés pótlását és a vele járó költségeket. Ez a téveszme vezet oda, hogy a falazat
sok esetben csúnyább és vizesebb lesz, mint volt, és igen költséges is az eljárás.
A fentebb említett vakolatok valóban elpárologtatják a talajból érkező vizet, csakhogy a
vízzel együtt az abban oldott állapotban lévő különféle ásványi sók is a falba kerülnek.
Ezek pedig nem távoznak a levegőbe a vízzel együtt. Ellenben idővel (1–4 év) eltömítik a
vakolat pórusait, így az vízzáróvá alakul. Ez a vízzáró réteg pedig már nem fogja engedni
a párolgást, viszont a vizet felvezeti addig, ahol az már szabadon ki tud párologni, így a
vakolat jóval nagyobb magasságban fog roncsolódni [11].
„Megcsináltuk a szigetelést, ezzel megoldódott a vakolat problémája is!”
Elkészül a vízszintes sávszigetelés valamely utólagos módszerrel, de nem történik meg a
szennyezett vakolat cseréje. Ez a vakolat pedig nagymértékben tartalmaz a talajból
felszívódott sókat, amik képesek megkötni a levegő relatív páratartalmát is. Így
optikailag úgy fog tűnni, hogy a fal még mindig vizes, nedves, hiszen ha megemelkedik a
levegő páratartalma az épületben, akkor a vakolat sóval legerősebben szennyezett részei
megkötik ezt a párát és a fal befoltosodik. A páratartalom csökkenésekor ismét kiszárad
a fal, mivel azonban ez a sók kikristályosodásával jár, ami mindig térfogat-növekedést
jelent, a vakolat elkezd peregni, roncsolódni [11].
„Ha már úgyis száraz a fal, jó lesz a hagyományos vakolat is a felújításhoz!”
Ez egy újabb érdekes probléma. A fal száraz, a régi vakolatot levertük, felhúzzuk az újat,
és mégis azt látjuk, hogy egy idő után elkezd peregni, befoltosodik. Miért? Ennek
megértéséhez ismernünk kell a nedvességgel együtt felszívódott sók eloszlását a
falazatban. Természetesen ezek az úgynevezett kipárolgási zónában, azaz a vakolat
külső héjában találhatók meg legnagyobb koncentrációban, az összes só kb. 70%-a ide
rakódik le. Mivel ez a réteg az újravakolás előtt eltávolításra kerül, ezért ezzel nem kell
foglalkoznunk, annál inkább a maradék 30%-kal, ami az építőanyagban marad. Mi
történik a hagyományos vakolattal történő újravakoláskor? A felhordott vakolatban lévő
víz magához vonzza az építőanyagban maradt sókat, és a vakolat száradása során ezeket
újra a falazat külső rétegébe szállítja, ahol azok kikristályosodnak, roncsolnak, illetve
megkötve a levegő páratartalmát, foltosodást okoznak [11].
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„Hordjunk fel egy erősen cementes vakolatot a falazat alsó 60–70 cm-es vizesedő
részére, azon biztosan nem fog átjönni a víz!”
Ez igaz! Valóban nem fog rajta átjönni a víz. De ezzel nem oldottuk meg a problémát,
mivel már megint meg akartuk spórolni a hiányzó vagy sérült vízszintes sávszigetelés
utólagos kiváltását, így a víz továbbra is akadálytalanul szívódik fel a falba, csakhogy
most nem tud kipárologni, mivel elzártuk az útját. Ezért elindul a falazatban felfelé, és
keres magának egy újabb kipárolgási zónát, ami pontosan az erősen cementes és a régi
vakolat határánál fog kezdődni. Amennyiben csak a falazat külső részére tettük a
cementes vakolatot, úgy a párolgás ezentúl befelé és felfelé fog irányulni, és a szoba
belső falain kezdődik meg, vagy folytatódik még nagyobb mértékben a fal és a vakolat
roncsolódása. A fal a cementes vakolat mögött is vizes marad, így kitűnően vezeti a hőt,
ami a hideg hónapokban megnövekedett fűtési költségeket jelent, valamint, mivel a fal
szoba felőli része jóval hidegebb, mint a környező levegő hőmérséklete, kicsapódik rajta
a levegő páratartalma. A párával együtt pedig a falakból kipárolgó és terjengő
penészgombák telepednek meg ezen a nedves rétegen, ami először a sarkok, majd az
alsó és oldalsó élek, végül akár a felső élek penészesedését okozzák. (Ugyanez játszódik
le a csempézés esetén is.) [11].
„Építsünk gipszkarton falat a vizes fal elé, ez megoldja a problémát.”
Ez a „megoldás” egy kicsit komolyabb felkészültséget és több pénzt igényel, de
kivitelezhető. Megépül a gipszkarton fal, hagyunk egy kis légrést, hogy a vizes fal
szellőzni tudjon, és végre nincs többé gond a fallal. Vagy talán mégis? Ennél a
módszernél erősen lekorlátozzuk a vizes fal kipárolgási lehetőségét, minek következtében
a nedvesség egyre feljebb vándorol, extrém esetben akár a mennyezetig. A légrésben
lévő nagyon magas páratartalmú levegő páráját a gipszkarton egy idő után átveszi. A
nagyobbik baj az, hogy a vizes falban megtelepedett gombák, főleg penészgombák
szintén nagy koncentrációban lesznek jelen, és ezek a gipszkarton fal külső felületén is
meg fognak jelenni, valamint a szobák sarkaiban, felső éleiben, hiszen a párolgás
leginkább ezekre a helyekre viszi azokat. Ennél a „megoldásnál” is számolnunk kell a
megnövekedett fűtési költségekkel, hisz a vizesen maradt fal hővezető tulajdonságai
kiválóak [11].
Mi az a két egyszerű lépés, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy véglegesen megoldjuk a
vizes falak okozta problémákat?
1. lépés: Szüntessük meg az okot, azaz a kapilláris úton felszívódó vizet!
Ehhez vegyük igénybe valamely utólagos falszigetelési módszert, a lényeg, hogy
megbízható, megfelelő referenciákkal rendelkező, minőségi anyagokkal és eszközökkel
dolgozó kivitelezőt válasszunk. A különböző módszerek árai az épület nagyságának, a
szigetelendő terület méretének függvényében változhatnak, sőt olykor elég nagy szórást
mutatnak, de tudnunk kell, hogy bármely módszer megbízhatósága kiváló, ha azt a
megfelelő szakember gárda a megfelelő minőségű anyagokkal, eszközökkel végzi el. A
költségek ugyanazon módszer alkalmazása esetén meglévő, akár nagymértékű eltérései
általában a felhasznált anyagok minőségére vezethető vissza. Nem az a fontos, hogy a
legdrágább kivitelezőt válasszuk, hanem kérjünk be több árajánlatot akár ugyanarra a
módszerre vonatkozóan is, és tanulmányozzuk át gondosan azokat, különösen a
felhasznált anyagok minőségére, és a referencialistára. Amennyiben idáig eljutottunk, és
elkészült végre az utólagos vízszintes szigetelés-kiváltás, akkor jöhet a következő lépés.
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2. lépés: Cseréljük le a régi, salétromos vakolatot!
Az ehhez szükséges anyagokról kérjük ki hozzáértő szakember tanácsát. Egyes utólagos
szigeteléssel foglalkozó cégek a szigetelési munka, illetve a falazat kiszáradása után
komplett technológiát adnak át a salétromos vakolat cseréjére vonatkozóan. Ezekben
pontos leírást találunk azokról az anyagokról és módszerekről, melyek segítségével akár
mi magunk, vagy kőműves ismerősünk is el tudja végezni megfelelően a felújítást [11].

83

6 BETON- ÉS VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKÁJA

Hazánkban a panelos lakások és betonanyagú öntött falas, blokkos vagy kiselemes
lakások száma megközelítőleg 900000 db-ra tehető. A közúti és vasúti beton- és
vasbeton szerkezetű hidak száma 17000 db, a vízépítési szerkezetek többségében
vasbeton szerkezetűek. Mindez jelentős részt tesz ki a nemzeti vagyonból, melynek
felelősségteljes kezelése körültekintést, szakértelmet követel meg. Az 1950-es évekig a
betont „örök életű” anyagnak tekintették, de a környezeti hatások (ipari szennyezettség,
légszennyezettség, CO2-kibocsátás, az utak sózása, agresszív talaj…) miatt előtérbe
került a beton- és vasbeton szerkezetek tartóssága, az építmények állagmegóvása és
ezzel együtt a diagnosztika.
Környezetünk folyamatosan romló állapotának következményeként a használatban lévő
beton- és vasbeton szerkezeteket egyre agresszívabb környezeti hatások terhelik. A
szerkezetekhez felhasznált betont, ezen belül elsősorban a cementkövet, korróziós
folyamatok rombolják, az idő előrehaladásával egyre erősödő degradációt idézve elő.

6.1 A beton károsodásának okai
A beton károsodásának oka lehet:
 mechanikai;
 kémiai;
 és fizikai.
A mechanikai sérülés koptató és ütő hatás esetén következik be. A koptató hatások
közzé sorolható a forgalom koptató hatása utakon, a vízépítési létesítményeknél a
hordalék koptató hatása. Ütő hatásnak tekinthetjük az űrszelvények be nem tartásából
adódó ütközéseket (6.1. ábra), melyek nagyrészt az út felett átvezetett hídszerkezet alsó
övét (esetenként a hídpilléreket) érik.
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6.1 ábra: Ütközésből származó mechanikai sérülés
Forrás: [38]
A kémiai korrózió típusait az MSZ 17213-1 és az MI 17215-2 szabványok adják meg
(6.1. táblázat). A beton stabilitását a cement szilárdulása során keletkező mész
(Ca(OH)2) által létrehozott 12–14 pH-jú lúgos környezet teremti meg. A korrózió az által
is végbemehet, hogy egyes tényezők hatására a beton lúgossága lecsökken.
Az Aa-típusú korrózió esetén lágy víz vagy mozgó víz a betonban keletkezett Ca(OH)2-ot
oldja ki. Ettől eltérően az Ab-típusú korrózió (cserebomlási korrózió), a B-típusú korrózió
(savkorrózió), az észter típusú vegyületek kémiailag kötik meg a Ca(OH)2-ot, így
csökkentve a beton pH-t.
Azon agresszív anyagok, melyek a beton alkotóival úgy alkotnak vegyületet, hogy
térfogat-növekedést okozva mállasztják a betont, a C-típusú kémiai korrózió csoportjába
sorolhatók. Idetartoznak az ipari vizekben lévő szulfátok, a cementben lévő alkálik, a
talajvízben lévő Na2SO4 és a légszennyezők (szulfátok, nitrátok).
Reverzíbilisnek nevezhető a korrózió abban az esetben, ha az agresszív közeg
eltávolítása után a beton visszanyeri eredeti tulajdonságait (Da-típusú, ásványi olaj
okozta korrózió).
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6.1 táblázat: Korrózió

Forrás: [40]
A fizikai hatások közzé sorolhatjuk a térfogat-növekedést okozó kristályosodást (sózás
hatása), a fagy, illetve fagy és sózás együttes hatására bekövetkező mállást, a fizikai
hatásokra bekövetkezett (pl egyenlőtlen hőmérsékletváltozás) repedéseket, nem jól
tapadó rétegbevonatok meghibásodásait.
A biológiai korrózió az esetek többségében kémiai korrózió, de fizikai károsodásként is
tekinthető abban az esetben, ha a növények gyökérzete szétrepeszti a betont.

6.1.1 A beton romlása fagy hatására
Fagyás okozta károsodás abban az esetben jöhet létre, ha a kapilláris pórusokat víz
(legalább részben) víz tölti ki. A víz a betonba kapilláris vízfelszívás vagy vízfelvétel útján
jut be. A kapilláris vízfelszíváshoz a betonnak közvetlenül érintkeznie kell a vízzel, a
vízszintemelkedés a pórusátmérő függvénye (minél kisebb az átmérő, annál vízzáróbb a
beton).
A kapilláris nedvességfelvétel (szorpció) a porózus anyagok azon tulajdonsága, hogy a
levegőből vizet vesznek fel, valamit vizet adnak le mindaddig, még az egyensúlyi állapot
be nem következik. Az egyensúlyi állapothoz tartozó nedvességtartalmat egyensúlyi
nedvességtartalomnak nevezzük. A folyamat függ a levegő hőmérsékletétől, a kapilláris
pórusok átmérőjétől és a nedvességtartalomtól. Megjegyezzük, hogy a szabadban lévő
szerkezetek betonjában 50-100%-os relatív légnedvesség-tartalom esetén mindig víz
van.
A vízből jéggé válás mechanizmusát 9 V%-os térfogatnövekedés kíséri. A tönkremenetel
oka megfagyáskor kiterjedni nem tudó jég, melynek nyomás nélküli sűrűsége 0,92 g/ml,
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–10 °C hőmérsékleten 100 N/mm2, –23 °C-on 200 N/mm2. A beton fagyállóságának
lehetősége abból adódik, hogy kapillárisok általában nem telítődnek vízzel, és a beton
pórusaiban lévő víz fizikai tulajdonságai eltérnek a zavartalanul megfagyó vízétől (2.1.
táblázat).
A beton fagyállóságának jellemzése lehetséges (részletes ismertetést lásd a szerzők
Építőanyagok című oktatási jegyzetében):
 szabványos fagyasztási kísérlettel,
 a telítési tényezővel,
 a kritikus telítettségi fokkal,
 és a tartóssági tényezővel.
A beton fagy- és olvasztósó-állóvá tehető a betonban létrehozott gömb alakú légpórusok
által. Ennek oka, hogy a kapilláris pórusokat megszakítják a mikrogélpórusok, valamint
helyet biztosítanak a táguló jégnek. A gömb alakú légpórusok bevitelét légpórusképző
adalékszerek adagolásával érhetjük el. Ha a kapillárisokban lévő víz megfagy, de a
cementkő bármely pontjától kb 0,1 mm-re van tágulási lehetőség, akkor a tágulásból
származó feszültségek leépülnek. Hatásos légpórusnak a 20–300 μm átmérőjű
légpórusokat tekintjük.

6.1.2 Olvasztósó hatása a beton tartósságára
A jégolvasztó sók csökkentik a víz fagyáspontját, másrészt megnövelik a beton
hidroszkóposságát, ami késlelteti a vízleadást, ez által megnöveli a fagyni képes víz
jelenlétét a szerkezetben.
A sózás következménye lehet a réteges fagyás is. A legfelső, cementpépdús és ezáltal
porózus rétegben a megelőző sózásból visszamaradt sót az eső kimossa, így a vízzel
telített réteg fagyáspontja 0 °C körüli. Alatta NaCl-ban réteg következik, melynek
fagyáspontja jóval alacsonyabb. Ez alatt elegendő víztartalmú, de ismét kisebb
sótartalmú réteg következik. A jég olvadásához hő szükséges, amit a környezetétől von
el (hőlökés). Sózáskor hirtelen hőfokesés jön létre (jég olvadása), így az első és a
harmadik réteg megfagy, a közbenső nem. Amennyiben a levegő hőmérséklete tovább
hűl, a közbenső réteg vize is megfagy az ottani sókoncentrációnak és pórusátmérőnek
megfelelő hőmérsékleten, majd ennek a rétegnek jég- és kapilláris nyomása lerepeszti a
felette lévő betonréteget.

6.1.3 Az eltérő hőtágulási együtthatójú anyagok hatása
A beton hőtágulási együtthatóját
értékkel vesszük számításba, de a beton
tényleges hőtágulási együtthatója függ az alkotók hőtágulási együtthatójától és a
részaránytól. Ennek megfelelően a beton hőtágulási együtthatója
között
változik. A betonban jelentős hőmérsékleti feszültségek keletkeznek fagyás nélkül is,
egyrészt az előbb említett jelenség miatt, másrészt mivel a felső, cementdúsabb
habarcsréteg hőtágulási együtthatója nagyobb, mint a beton belsejéé. Ezt a jelenséget
hőfárasztásnak nevezzük.
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6.1.4 Adalék-alkáli reakció
Akkor játszódik le, ha a cement alkáli-oxidjai az adalékanyag duzzadásra hajlamos
alkotóival reakcióba lépnek. Ha az adalékanyag oldható kovasavat tartalmaz, az alábbi
reakció játszódik le:
(6.1)
A reakció során vízüveg keletkezik, mely ozmotikus úton vízfelvételre mindig hajlamos
marad, ami az adalékanyag és a cementkő közti tapadást megszünteti.
Hasonló duzzadást okozhat az alkálifém-karbonát reakció:

(6.2)
ahol: M alkálifém (Na vagy K).
Ez a duzzadás nedves környezetben évek során jön létre, hatására a beton felületén
mozaikszerű repedések jelennek meg (6.2 ábra). A szerkezet teljes keresztmetszetében
tönkremegy, javítani nem lehet.

6.2 ábra: Alkáli reakció
Forrás: [39]

6.2 Az acélbetét korróziója
Az Egyesült Államokban előállított fémek 40%-át(!) a korrodált fémek pótlására
használják fel. Az acélt szabadon tároljuk, akkor visszaalakul termodinamikailag
alacsonyabb energiaszintű vas-oxiddá, amelyből nagy energia felhasználásával állítottuk
elő.
A cement szilárdulása során a cement tömegére vonatkoztatva 15–18% Ca(OH)2
szabadul fel, mely lúgossága miatt passzíválja a betonacél felületét azáltal, hogy egy
vékony oxid-réteget hoz rajta létre, amely megvédi a betont a korróziótól. A
tapasztalatok alapján az agresszív hatásoknak ki nem tett vasbeton szerkezetek
korrózióvédelem szempontjából megfelelnek az elvárásoknak. Terhelés hatására
keletkeznek repedések a betonban, de ha a betonfedés vízzárósága és vastagsága
megfelelő, valamint a repedéstágasság alacsony, akkor nem lép fel korrózió.
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6.2.1 A korrózió mechanizmusa
6.2.1.1 Anódos korrózió
Az acélbetét a betonban nedvességgel érintkezik (gőzök, vizes oldatok, nedves gázok),
ilyenkor nedves korrózió jön létre. A fémkorrózió során a fémes jelleg megszűnik, a
fémes rácsból vasion és elektron lép ki. A fémion és az elektronkilépés egymáshoz
viszonyított aránya alapján megkülönböztetünk kémiai és elektrokémiai korróziót.
Kémiai korrózió során a fémion és az elektron kilépés egymástól el nem választható
távolságon belül következik be (6.3 ábra). Megjelenési formáját tekintve egyenletes.
Elektrokémiai korrózió során az oldási folyamat két részfolyamatra, az elektron- és
vasion kilépésre bomlik. Ez a két részfolyamat egymástól 0,4 nm-nél nagyobb
távolságban következik be. A korrózió nem terjed ki a teljes felületre, kis helyekre
koncentrálódik, és ott lyukkorróziót eredményez. A kémiai és elektrokémiai korróziót
anódos korróziónak nevezzük.

6.3 ábra: A korróziós folyamat mechanizmusa
Forrás: [40; 41]

6.2.1.2 Katódos korrózió
A katódos korrózió esetén atomos állapotú hidrogén keletkezik a fém felületén, majd a
fémes rácsba diffundál és az acél szerkezetében belső feszültség keletkezik. A korrózió
szemmel nem látható, csak a mechanikai jellemzők változásából következtethetünk rá.
Ezt nevezzük hidrogén ridegedésnek. A jelenség különösen veszélyes feszítőhuzalok
esetében, melyben kis alakváltozásokkal járó ridegtörést okoz.
Rehm [40,42] szerint két esetet különböztethetünk meg:
 Horganyzott feszítőhuzal esetén, a feszítőhuzal megsérült, a sérülés helyén a cink
viselkedett anódként és korrodált. A korrózió miatt az érintkezés helyén atomos
hidrogén fejlődik (katódos reakció), ami a feszítőhuzalba jutva hidrogén
ridegedést okoz.
 A kábelburkoló csövek alumíniummal való toldása esetén az acéllal érintkezve
galvánelemet alkot, a huzal katóddá válik. A feszítő feszültség hatására a feszítést
követően 2 nap alatt több huzal hidrogén ridegedés miatt elszakadt.
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6.2.1.3 Repedések hatása az acélbetét korróziójára
A vasbeton szerkezetek sajátossága a repedésképződés. Mivel a repedéseken keresztül a
korróziót okozó anyagok bejuthatnak az elhelyezett vasalásig a környezet
agresszivitásától függően korlátoznunk kell a repedéstágasságot.
A repedésképződés mechanizmusát a 6.4. ábra szemlélteti. A főrepedés közelében a
bordáknál mikrorepedések keletkeznek, így tudja az acél megnyúlását a beton követni. E
miatt a főrepedésben jóval nagyobb megnyílás jön létre, mint a betonacél felületénél, így
lehetőség nyílik a repedésgyök korróziós anyagokkal való eltömődése és a korrózió
lassulása.

6.4 ábra: Repedések modellezése
Forrás: [43]
A repedéstágasságnak nem nagy a hatása a korrózió sebességére, mivel az oxigénnek a
katódhoz nem a repedéseken, hanem a betonfedésen keresztül kell bejutnia. Azok a
betontechnológiai (pl. tömör beton) és szerkesztési feltételek (betonfedés), amelyek a
repedés nélküli betonban elsősorban meghatározzák a korrózió elleni védelmet,
repedések esetén is nagy szerepet játszanak.
A megnövekedett korrózió a repedésekben akkor következhet be, ha a betonfedés kicsi,
a betonminőség nem felel meg és a váltakozó nedvesedés-kiszáradás időnként lehetővé
teszi mind a beton vezetőképesség növekedését, mind az oxigénellátást. Ebben az
esetben azonban a meg nem repedt betonban is fennáll a korrózió veszélye.
A korrózió fékezésében az is szerepet játszik, hogy a katód és anód tartományának
aránya igen nagy.
Spontán korrózió során feltételezzük, hogy mind az anódos, mind a katódos területek a
repedésen belül vannak.
Mindkét korrózió mechanizmus esetén előfeltétel az anódos területek aktiválása (a
repedésszélek karbonátosodása és/vagy kloridionok a repedésben). Ezenkívül az
oxigénnek a katódhoz kell jutnia: elemképződés esetén a betonfedésen, spontán korrózió
esetén a repedésen keresztül. Végül a katódok és az anódok közötti tartománynak
kellően vezetőképesnek (nedvesnek) kell lennie. Az elemképződési mechanizmus
(koncentrációs cella) szerint ugyanazok a tényezők hatnak, mint repedés nélkül, a
repedéstágasságnak nincs lényeges hatása a korrózióra. A spontán mechanizmus szerint
kis betonfedés és a növekvő repedéstágasság elősegíti a korróziót.
A gyakorlati tapasztalatok szerint a repedésnek nagy betonszilárdság, nagy betonfedés
és kritikus környezeti körülmények között van szerepe, mert repedés nélküli ilyen
betonban a kloridion nem jut el az acélig.
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Általában az a nézet alakult ki, hogy tömör betont, kellően vastag betonfedést és
kedvezőtlen környezeti körülményeket feltételezve a repedéstágasság ne haladja meg a
0,3 mm-t.
A betonfedésre vonatkozó előírások:
Az erőtani számításban figyelembe vett legkülső acélbetéteken értelmezett, az
acélbetétek megfelelő lehorgonyzódása és a tartóssági követelmények biztosítása
érdekében alkalmazott – és a kiviteli terven feltüntetett – betonfedés minimális értékét
(cmin) a következő összefüggéssel kell meghatározni:
(6.3)
ahol:
cmin,b az acélbetétek megfelelő lehorgonyzódása miatt szükséges minimális betonfedés
cmin,d a tartóssági követelmények miatt szükséges minimális betonfedés

6.3 Repedések keletkezésének okai
A beton húzószilárdsága kb.

-e a nyomószilárdságának. A vasbeton szerkezetek

repedésérzékenységének oka, hogy keresztmetszetre ható húzófeszültség nagyobb, mint
a beton saját húzószilárdsága, emiatt megreped, így a húzóerőket a betonacél, a
nyomóerőket a beton (szükség szerint betonacéllal kiegészítve) veszi fel. Az húzott szélső
szálban a beton kisebb megnyúlásai miatt a repesztőnyomaték elérése után a beton
bereped (6.5 ábra).

6.5 ábra: Vasbeton gerenda hajlítása
a) vasbeton gerenda diagramja [44];
b) vasbeton gerenda repedésképe
A húzott acélbetétek akkor dolgoznak, ha a beton már berepedt, tehát a vasbeton
keresztmetszetek berepedése a szerkezet sajátossága. Repedések nem csak teher
hatására keletkezhetnek, a frissbeton-bedolgozást követően a betonban lejátszódó
fizikai-kémiai folyamatok is létrehozhatják azokat.
A repedések megjelenési formájukat tekintve lehetnek:
 felületi (kéreg-) repedések,
 illetve a beton belsejében keletkező,
 esetleg a teljes betonkeresztmetszeten átmenő repedések.
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Működésüket tekintve megkülönböztetünk:
 dolgozó és
 nem dolgozó repedéseket.
Nem dolgozó repedés, mely a betonban valamely ok miatt létrejött, de az ok megszűnése
után állandó marad (hőmérséklet-eloszlásból származó repedések). Dolgozó repedésnek
nevezzük azokat a repedéseket, melyek az ok változása esetén szűkül, tágul, tehát
mozog. Ezek a terhelésből származó repedések.
Jelen fejezet célja segítségnyújtás a repedések okainak megítéléséhez, a repedések
megelőzéséhez, a javítás szükségességéhez illetve a javíthatóság eldöntéséhez. Ennek
megfelelően a továbbiakban okok szerint részletezve tárgyaljuk azokat.

6.3.1 Bedolgozás után keletkező repedések
Zsugorodási repedés:
A beton víz–cement tényezője a bedolgozhatóság érdekében 0,4–0,7 között változik. A
cement hidratációjához azonban 0,23–0,29 víz–cement tényezőnek megfelelő
vízmennyiség szükséges. A felesleges vízmennyiség a kötés után elpárolog a betonból. Ez
a körülmény a kapillárisokban húzófeszültséget hoz létre, amely térfogatcsökkenést
eredményez. Ezt száradási zsugorodásnak nevezzük. Ha a keletkező húzófeszültségek
meghaladják az adott időpontban a beton húzószilárdságát (zöldszilárdság), akkor a
beton megreped (lásd 6.6 ábra). Képlékeny repedések akkor keletkeznek, ha a beton
gyorsan szárad. A keverés után 2–4 órával a felszíni nedvesség eltűnése után, amikor az
elpárolgás okozta veszteség nagyobb, mint a kivérzésből keletkező utánpótlás. A
folyamat megelőzhető a víztartalom távozásának lassításával (nedvesítés, fóliával
takarás, párazáró filmréteg kialakítása. Nagy felületű lemezek különösen hajlamosak a
képlékeny zsugorodásra (6.7 ábra).

6.6 ábra: A húzószilárdság és a cement kötése következtében fellépő
feszültség közötti kapcsolat
Forrás: [45]
Képlékeny ülepedés (töppedés):
Durva őrlésű cement és finom homokban szegény betonkeverékű vasbeton szerkezetek
különösen hajlamosak a beton kivérzéséből származó képlékeny ülepedésre
(töppedésre), roskadásra. A folyamatot elősegíti a betonban maradt üregek jelenléte és a
tökéletlen bedolgozás. A repedések a vasalás (elsősorban a kengyelek helyén) mentén
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jelenik meg, különösen kis betontakarás esetén. Az ülepedési repedések kialakulása
elkerülhető a megfelelő konzisztencia és a kötés kezdete előtti utóvibrálással.

6.7 ábra: Bedolgozás utáni repedések
a) képlékeny zsugorodási repedések: 1 – acélbetét felett; 2 – véletlenszerűen
b) képlékeny ülepedési repedések: 3 – acélbetét felett; 4 – boltozódás eltérő magassága
miatt
Forrás: [40]
A kötés előtt, valamint a kötés közbeni korai fagy szintén repedéseket okozhat, ami a
beton hőszigetelő takarásával előzhető meg.

6.3.2 Egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlásból keletkező repedések
A beton- és vasbeton szerkezetekben a hidratációs hő miatt felmelegedés következik be.
A hidratációs hő függ:
 a cement fajtájától (kémiai összetétel, fajlagos felület) és mennyiségétől,
 a frissbeton hőmérsékletétől és környezeti hatásoktól (hőmérséklettől, széltől),
víz–cement tényezőtől,
 a zsaluzattól.
A vasbeton szerkezetből a hidratációs hő egy része a zsaluzaton át (kizsaluzás után a
zsaluzat hőszigetelő képességének megszűnésével nagyobb ütemben) távozik, a 6.8/a
ábrának megfelelő hőmérséklet-eloszlás alakul ki. Ebből területkiegyenlítéssel
határozható meg a sajátfeszültségek ábrája (6.8/b ábra). A legnagyobb húzófeszültség a
szerkezet külső felületén jön létre. Repedés akkor keletkezik, ha az egyenlőtlen
hőmérséklet-eloszlásból létrejövő feszültség meghaladja a beton húzószilárdságát.
Ezeket a repedéseket kéregrepedéseknek nevezzük, néhány centiméter mélységig
terjednek, és a hőmérséklet kiegyenlítődése után záródnak, de mindig kiinduló helyei a
fagy és sózás okozta tönkremeneteleknek. A repedések keletkezésének oka a különböző
hőmérséklet a belső és a külső felületen, ezért a szerkezet középpontja és felülete közötti
hőmérsékletkülönbség nem haladhatja meg a 20 °C-ot.
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6.8 ábra: Hőmérséklet és feszültségek eloszlása a betonban
Forrás: [45]
A jelenség különösen veszélyes nagy falvastagságú (40 cm-t meghaladó) szerkezetek
esetében:
 vastagabb hídgerendák, hídpillérek,
 vízépítési tömegbetonok,
 atomerőművek, radioaktív hulladéktárolók,
 metróállomások vastagabb födémszerkezetei.
A jelenség során nem csak annak van szerepe, hogy hő távozik a betonból, hanem annak
is, hogy a beton víztartalmát is magával viszi, tehát zsugorodik. Az ilyen jellegű
repedések keletkezése ellen a következőképpen védekezhetünk:
 Kis hőfejlesztésű cementek alkalmazásával (CEM II/B, CEM III, CEM IV vagy CEM
V) csökkenthető a hidratációs hőmennyiség, így a beton felmelegedése.
 Kötéskésleltető adalékszerek adagolásával csökken a hidratáció üteme.
 A beton kezdeti hőmérsékletét csökkenthetjük darált jég keverővízhez történő
adagolásával, valamint az adalékanyag hűtésével.
 A kizsaluzás időpontjának eltolásával (különösen hőszigetelő zsaluzat alkalmazása
esetén) csökkenthetjük a beton hőveszteségét, így a külső felület és a beton
belseje közötti hőmérsékletkülönbséget.
 A kizsaluzott felületet párazáró fóliával és hőszigetelő réteggel takarjuk,
megakadályozva így a vízveszteséget és a külső felületek lehűlését.
Extrém esetben a beton belsejébe csőrendszert betonozunk, majd az így
kialakított rendszeren keresztül hideg víz áramoltatásával csökkentjük a beton
belső hőmérsékletét (6.9 ábra).

6.9 ábra: Hőmérséklet időbeni fejlődése
Forrás: [45]
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Kéregrepedéseket okozhat a fagyás–olvadás (6.1.1 fejezet), valamint a sózás okozta
hőlökés (6.1.2 fejezet) is.
Keletkezhetnek kéregreperések helytelen gőzölési technológia alkalmazása esetén.
Például a vastag falú gőzölt előregyártott elemeket a gőzölés után lassan szabad hűteni,
mivel ilyen esetben szintén nagy hőmérsékletkülönbségek alakulnak ki a beton belseje és
az elem felülete között.
Átmenő repedések (falszélességűek) keletkezhetnek olyan felmenő falban, amelyet a
kihűlt alaptestre vagy alaplemezre betonoznak. A felmenő fal a hidratáció hatására
feszültségek keletkezése nélkül kitágul, de a lehűlést követően az alaptest közelében
nem tud szabadon alakváltozni, mert az alaptest megakadályozza ezt. Ezek a repedések
nem zárulnak (6.10–6.11 ábrák). Ilyen repedések alakultak ki a Paksi Atomerőműben, a
Dunakiliti Duzzasztóműben és a Gellért-hegyi ivóvíztározóban (6.12 ábra). A jelenség
szakaszos építéssel, vagy az alaplemez és a felmenő fal közötti mozgási lehetőségek
biztosításával előzhető meg.

6.10 ábra: Átmenő repedések pillérekben
a) nincs repedés, mert a pillér és az alaptest közti mozgás biztosított
b) a pillér gátolt alakváltozása és repedései
Forrás: [46]

6.11 ábra: Átmenő repedések a Gellért-hegyi ívóvíztározóban
a) nincs repedés, mert a fal és az alaplemez közti mozgás biztosított
b) a fal gátolt alakváltozása és repedései
Forrás: [40; 46]
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6.12 ábra: A Gellért-hegyi ívóvíztározó építése
a) felmenő falak, pillértalpak
b) pillérek
Forrás: [47]
A napi és évi hőmérsékletingadozásból szintén keletkezhetnek repedések (ha a szerkezet
dilatálása nem megoldott). Szakaszosan épített vastag alaplemezek és felmenő falak
munkahézagaiban keletkezhetnek átmenő repedések, melyeket az évi átlagos
hőmérsékletnél kisebb hőmérsékleten, de fagypont felett célszerű kiinjektálni.

6.3.3 Térfogatnövekedés okozta repedések
Az acélbetét korróziója:
Gyakori jelenség az acélbetétek nagy felületre kiterjedő korróziója, ami repedést
eredményez, majd lerepeszti a betonfedést. Ennek oka, hogy a rozsda kétszerháromszor akkora térfogatú, mint az acél. A repedés az alacsony betonfedésű helyeken
jelenik meg, majd fokozatosan lerepeszti azt (6.13 ábra).

6.13 ábra: Betonacél rozsdásodásából származó betonleválás
(Debreceni Szennyvíztisztító telep)
Forrás: [48]
Javítás esetén a betonfedést és a kötött klorid mennyiségnél nagyobb klorid-tartalmú
betonrészeket el kell távolítani, az acélbetéteket meg kell tisztítani, a károsodás
mértékétől függően pótolni, majd a szerkezetet kibetonozni.

96

Alkáli-adalék reakció okozta repedések:
A felületen mozaikszerű repedések jelennek meg, a károsodás nem javítható (lásd 6.1.4
fejezet és 6.2 ábra).
Fagyás okozta repedések:
A térfogatnövekedés miatt keletkeznek fagyás okozta repedések is. A megfagyó víz 9%kal növeli térfogatát (lásd 6.1.1 fejezet).
Az injektálatlan vagy hiányosan injektált kábelcsatornákba bejutó és összegyűlő víz
fagyás esetén a kábelcsatorna vonalában a feszítőerő hatására a betonfedés lereped
(6.14 ábra).
A folyamat menete:
a) Az üregben a víz megfagy, a kábelcsatorna környezetében repedések keletkeznek.
b) A repedés elterjed a beton széléig.
c) A berepedt rész leválik.

6.14 ábra: A fagy hatása
Forrás: [40]

6.3.4 Megszilárdult beton zsugorodási repedések
A beton kapillárisai a nedvességtartalomnak és a levegő jellemzőinek megfelelően vizet
vesznek fel vagy vizet adnak le (szorpció). Ha a vízleadás (száradás) gyorsan játszódik
le, akkor a betonban száradási zsugorodás miatt repedések keletkeznek. A száradás
húzófeszültséget hoz létre, és csökkenti a beton tényleges húzószilárdágát. A zsugorodás
jelentős lehet abban az esetben is, ha a légnedvességi és szellőzési viszonyok
megváltoznak (lebontanak egy addig árnyékoló épületet). A zsugorodási repedések
elkerülése érdekében a beton anyagú járdák és utak vakhézagolása szükséges.

6.3.5 Hőmérsékleti és zsugorodási különbségekből keletkező
feszültségek a megszilárdult betonban
A vasbeton szerkezetek tájolásától és az éghajlati viszonyoktól függően eltérő
hőmérsékleti értékek és zsugorodások jöhetnek létre a szerkezet különböző részein. A
vízszintes felületeket a déli, a függőlegeseket a délutáni napsütés hevíti fel (fekete
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burkolat 70 °C, szürke beton 60 °C). A burkolat tárolja a hőt, miközben a szerkezet alsó
öve éjjel erősen lehűl (pl.: folyó felett). A jelenségből adódóan hossz- és keresztirányban
(kétirányú folytonos szekrénytartót feltételezve) 5%-os húzószilárdságú küszöbértéknél,
a gerincben még a 95%-os küszöbértéknél is nagyobb feszültségek keletkeznek I.
feszültségi állapot szerint számolva.
A hőmérséklet-különbségen kívül a zsugorodásból is keletkeznek feszültségek. Ebben az
esetben nem a zsugorodás, hanem a zsugorodás-különbség a döntő.
Szekrénytartók egyenlőtlen hőmérséklet- és zsugorodás-eloszlásból származó repedésre
érzékeny helye a gerinc és a lemez találkozásai. Ha a gerinc vastag és a lemez vékony
(6.15/a) a gerinc felül reped meg, és alul reped meg, ha a lemez vastag és a gerinc
vékony (6.15/b). Általában a vékony és vastag helyek találkozási vonalai veszélyes
csatlakozási helynek mondhatók, már a hirdatációs hő miatt felmelegedést követő
lehűlés is okozhat repedéseket.
Falszerkezetekben a zsugorodás miatt gyakran az ajtónyílás sarkaiból indulnak ki 45°-os
repedések (6.15/c).

6.15 ábra: Egyenlőtlen hőmérséklet- és zsugorodás-eloszlás okozta repedések
a); b) szekrénytartók repedésveszélyes helyei
c) áttört vasbeton falak zsugorodásból származó repedései
Forrás: [40; 49; 50]

6.3.6 Vasbeton tartók repedései
6.3.6.1 Lágyvasalású tartók
Húzásra és hajlításra igénybevett nem feszített szerkezetek használati állapotban a II.
feszültségi állapotban vannak és azokat a méretezés során is berepedtnek feltételezzük.
A vasalás megfelelő megválasztásával (átmérő, profil) tartósságra káros repedések nem
keletkeznek. A megengedhető repedéstágasság függ az acélbetét minőségétől, a
környezeti körülményektől és a terhelés módjától.
A 6.16 ábrán látható egy kéttámaszú, harmadpontosan terhelt gerenda vasalása és
geometriai adatai, valamint a terhelés hatására a gerenda két oldalán kialakult (A; B)
repedéskép. A gerenda középső keresztmetszetében (a harmadoló pontok között) a
nyíróerő értéke zérus. Ebben az esetben a repedések síkja függőleges (hajlítási
repedések). Ahogy haladunk a támaszok felé, a harmadoló pontokat túllépve már
nyíróerő is működik a szerkezetre. A repedésvonal és a tartó tengelye által bezárt szög a
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támasz felé haladva csökken mindaddig, még elérjük a tiszta nyírás tartományát
(támasz).

6.16 ábra: Hajlításból származó repedések alakulása
Forrás: [40]

6.3.6.2 Feszített tartók
Tapadóbetétes feszített tartók
Előfeszített, vagyis tapadóbetétes tartók esetén előfordulhatnak úgynevezett
technológiai repedések (6.17/c ábra). Ennek oka, hogy a kizsaluzáskor a bevitt
feszítőerőt már nem a zsaluzat viseli, hanem a beton. Ha az ebből keletkező feszültségek
korai kizsaluzás esetén meghaladják a beton szilárdságát, akkor repedések jönnek létre.
Ezen repedések kialakulása megelőzhető a például gőzöléssel gyorsított szilárdulással,
vagy későbbi kizsaluzással.
Tapadóbetétes tartók esetében az erőbevezetés helyén keletkező nagy feszültségek miatt
erőtani (lehorgonyzási) repedések jöhetnek létre (6.17/b ábra). A repedéskép ilyen
esetben a tartóvégen elhelyezett diafragmáig közel vízszintes, majd 45–70°-os szögben
törve éri el az alsó övet. A repedések elkerülhetők az erőbevezetés helyének körültekintő
tervezésével.
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6.17 ábra: Próbagyártáskor keletkezett repedések (U100-as jelű tartó)
a) keresztmetszet
b) erőtani repedések
c) technológiai repedések
Forrás: [40;51]
Utófeszített tartók
Munkahézagok kialakításakor a régi és az új beton között nincs tapadás, azaz nincs
húzószilárdsága a betonnak. A feszítőbetét lehorgonyzásának környezetében a haránt
alakváltozások miatt a feszítőbetét tengelyére merőleges vektorú húzófeszültségek
jönnek létre. A betét alatti nagy nyomások miatt a beton kúszik, az erőbevezetés
környékén lévő munkahézag meg akar nyílni. Ezt a munkahézag másik oldalára átkötött
acélbetétek elhelyezésével akadályozhatjuk meg.
A toldási hézagok olyan hézagok, ahol a feszítőbetéteket toldják. Ilyen helyzetekben az
erőbevezetés
környezetében
keletkező
nagy
feszültségek
miatt
a
hajlítási
feszültségállapottól erősen eltérő feszültségeloszlás jön létre. A széleken ilyenkor
húzófeszültségek keletkeznek és a pályalemezre vagy a szekrénytartó fenéklemezére
(feszítőerő és önsúly terhekből) számítható feszültségek pozitívak (6.18 ábra). A
repedésveszély ott a legnagyobb, ahol a legtöbb feszítőbetétet helyezzük el. Ennek
megfelelően a repedés elkerülhető az erőbevezetések helyének egyenletes eloszlásával.
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6.18 ábra: Hajlításból származó repedések alakulása
Forrás: [40; 49]
Szekrényes keresztmetszetű tartók esetén az is előfordulhat, hogy az alátámasztás fölötti
kereszttartóhoz közvetlenül csatlakozó (nyírás miatt vastagra méretezett) gerincben
függőleges vektorú húzófeszültség alakul ki (6.19 ábra). Ehhez a feszültséghez még
hozzáadódik a 6.3.5. fejezetben tárgyalt egyenlőtlen hőmérséklet-különbségekből adódó
feszültség, így a 6.19 ábrának megfelelő repedések alakulhatnak ki. A repedések
keletkezése megakadályozható a gerinc függőleges irányú feszítésével vagy megfelelő
függőleges lágyvasalással.

6.19 ábra: Repedések koncentrált erőhatás miatt
Forrás: [40; 49]
Repedések keletkezhetnek továbbá a feszítőbetét irányváltozásából adódóan is. Jellemző
hiba, hogy a fenéklemez hosszirányú feszítőkábeleinek irányváltozásából keletkező
keresztirányú húzófeszültségeket nem veszik figyelembe. Ennek hatására a fenéklemez
hosszirányban megrepedezik (6.20/a ábra). Hasonló jelenség játszódik le a szekrénytartó
kifelé dőlő gerincében felfelé eltérített (függesztőmű-szerű kábelvezetés) és
lehorgonyzott feszítőkábelek irányváltási szakaszán. Ekkor a fenéklemezben
keresztirányú húzófeszültségek és hosszirányú repedések jönnek létre (6.20/b ábra).
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6.20 ábra: Repedések a feszítőkábel irányváltozásából
a) fenéklemezben
b) ferde gerincben
Forrás: [40; 51]

6.4 Szemrevételezéses vizsgálat
6.4.1 Fészkes, porózus beton
Fészkes, porózus (szivacsos, esetleg üreges) beton a nem megfelelő bedolgozásra (az
adalékanyag szétosztályozódása, karcsú elemeknél a friss beton túlzott esési magassága,
az acélbetétek helytelen megválasztása, a helytelenül megválasztott tömörítési eljárás,
cementhabarcs-szegény beton, különleges óvintézkedések nélküli betonozás fagyban)
vagy zsaluhibára vezethető vissza. Hasonló gondokat okoznak a betonban bennmaradó
különböző anyagok, leggyakrabban a zsaluzat kitámasztó fabetétek.

6.4.2 Megszilárdult beton szemrevételezése
A fagy, sózás, ipari és légköri szennyeződések hatására keletkező betonkorrózió látható
jelei, megjelenési formái: mikro- és makrorepedések a beton felületén, felületi hámlás,
feltáskásodás, pikkelyes illetve kagylószerű lepattogzás, leveles leválás, morzsolás,
mállás.
A vizsgált betonnak legalább 1,5 N/mm2 nyomószilárdságúnak kell lennie.

6.4.3 A betonfelület végigkopogtatása kalapáccsal





A kongó hang belső üregekre, kifagyásra utal.
Ha a repedés a vasalás irányával párhuzamos és a repedés mentén kongó hangot
hallunk, a repedés oka az acélbetét korróziója. Előfordul, hogy repedés nincs, de
kongó hang van. Ebben az esetben még nem jött létre, de várható.
A szerkezet végigkopogtatása egyúttal a roncsolásmentes szilárdságvizsgálat
kiegészítője.

6.4.4 Acélbetét korróziója
A felületen rozsdás elszíneződés, folyás jelenik meg a meglévő repedéseken (pl. hajlítás
okozta) keresztül. Vele csaknem egyidejűleg az acélbetéttel párhuzamos repedések
keletkeznek. A repedések 6–8-szoros térfogat-növekedéssel járó acélkorrózió
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feszítőhatása miatt keletkeznek. Ezt követően a betonfedés lehasad, s a szabaddá váló
acélbetéten összefüggő, egyre mélyülő réteges rozsda képződik. Egy síkban több
acélbetétnél előfordul hogy a kezdeti repedések a vasalás síkjában keletkeznek és a
betonfedés nagy felületen egyszerre válik le. Hasonlóan károsodhat a merevbetétes
hidak alsó felülete, ahol a szélesövű acéltartók alá kivitelezéskor a beton nehezen
bedolgozható, illetve nem vagy rosszul rögzítve helyezték el a tapadást biztosító
acélhálót.

6.4.5 A repedéskép, repedések jellemzői
A szemrevételezéssel észlelhető repedések összességét repedésképnek nevezzük. A
repedésképeket szemrevételezéssel csak a látható felületekről lehet készíteni. Továbbá
kell rögzíteni a repedések hosszát, repedések mélységét és tágasságát (műszeres
méréssel).

6.4.6 Mechanikai sérülések
Hóekék, ütköző járművek okozta sérülések és a forgalomnak kitett felületek kopása
tartozik ide. A mechanikai eredetű meghibásodások leggyakrabban előforduló oka a nagy
forgalomban bekövetkező sérülések, csorbulások, repedések, törések.

6.4.7 Vízszigetelés, vízelvezetés hibái
Nedvesedések, ázások a nem kellően tömör és vízzáró betonra, a hibás vagy hiányzó
szigetelésre, a nem vízzáró dilatációs szerkezetre, vízelvezető rendszer részleges vagy
teljes eldugulása, az illesztési hézagokon, illetve repedéseken bejutó víz felgyülemlésére,
a csapóesőre és a vízorr hiányára vezethetők vissza. A szigetelés meghibásodásai –
szinte kivétel nélkül – nem látható hibák, amelyekre csak közvetett jelekből
következtethetünk. A szemrevételezés során feladat a beton vízszigetelésének és
vízelvezetésének romlására utaló jelek megfigyelése. Ezek:
 Vízfoltosodás a vasbetonlemez szigeteléssel ellentétes oldalán;
 Karbonátosodás, kivirágzás, amely tartós vízátszivárgásra utal;
 A vízszigetelés sérüléseinek a megfigyelése;
 A vízelvezető rendszer közvetlen meghibásodása és működésének az ellenőrzése;
 A hídfelületen, lapos tetőn a vízfolyást akadályozó rendellenességek megfigyelése;
 A szigetelési teknőben pangó víz.

6.5 Roncsolásos és féligroncsolásos szilárdsági vizsgálatok
6.5.1 Beton nyomószilárdságának meghatározása
A betonjelben (pl. C20/25-XC1-16-F3) a beton 150 mm átmérőjű, 300 mm magas
hengeren (fck,cyl = 20 N/mm2) és 150 mm élhosszúságú kockán (fck,cube = 25 N/mm2)
megállapított szilárdságok 5%-os alulmaradási küszöbértéke van megadva 28 napos
korra vonatkoztatva úgynevezett vizes tárolás esetén. Ennek ellenőrzéséhez az építés
során a betongyárban vagy a helyszínen szabványosan próbatesteket kell készíteni,
szabványosan tárolni, majd általában 28 napos korban kell eltörni. A vizsgálat
eredményei alapján eldönthető, hogy a terveken szereplő betonszilárdság elérhető volt-e.
A műtárgy betonjának szilárdága az így meghatározott érték körüli, azonban a tényleges
szilárdság ettől eltérő, ugyanis a szilárdulás kor- és hőmérsékletfüggő.
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6.21 ábra: Magminta
a) magminta fúrása; b) kifúrt magminta; c) előkészítés;
d) előkészített magminta; e) magminta törése
A műtárgy tényleges szilárdságát a betonból kifúrt magminták vizsgálatával
határozhatjuk meg.
A próbatestet előkészítése során a henger alsó és felső lapját kővágóval párhuzamosra
kell vágni (6.21/c és d ábra), majd csiszolni kell, hogy sík felületet kapjunk vagy a sík
felületet kiegyenlítő-réteggel kell elérni. Az előkészített próbatesten a henger tengelyével
párhuzamos erőt működtetünk, és mérjük a töréshez tartozó maximális erőt (FMAX). A
kiegyenlítő réteg leggyakrabban 1–2 mm vastag nagy szilárdságú cementhabarcs
simítás, melynek javasolt összetétele: 50 m% portlandcement és 50% 1 mm-nél kisebb
szemcseméretű homok és „földnedves” konzisztencia. Ebben az esetben kb. 1 hét
szilárdulási idő után törhetőek a próbatestek. Abban az esetben, ha 24 órán belül kell
törni a próbatesteket, akkor csiszolást alkalmazunk.
A törővizsgálatot méretfelvétel és tömegmérés előzi meg. Rögzíteni kell a próbatest
állapotát:
 vízzel telített,
 légszáraz,
 kiszárított.
A tömeg- és geometriai mérések alapján a megszilárdult beton testsűrűsége az alábbi
összefüggéssel határozható meg:
(6.4)
ahol: m a próbatest tömege, V a próbatest térfogata.
A habarccsal simított próbatestek méreteit a simítás előtt és után is meg kell mérni, a
testsűrűséget a simítás előtti mérési adatokból kell meghatározni.
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6.5.2 A szilárdság átszámítása
A beton szilárdságát 150 mm átmérőjű és 300 mm magas henger, ill. 150 mm
élhosszúságú kocka szilárdsága alapján kell minősíteni. Ha a próbatest mérete ettől eltér,
akkor a kapott szilárdságot át kell számítani a szabványos méretű próbatestek
szilárdságára.
Az előírt szilárdságok a szabványosan tárolt beton 28 napos szilárdságára vonatkoznak.
Ha a vizsgált beton kora ettől eltér, de a 28 naposnál fiatalabb beton esetén a tárolási
hőmérséklet ~20 °C volt, akkor a felhasznált cementtartalomtól függően átszámításhoz a
6.22 ábra használható.

6.22 ábra: Idő-tényező a beton korának számításba vételére a 28 napos szilárdság
meghatározásához
Forrás: [52]
A vízszintes tengelyen megkeresve a vizsgált beton korát, majd meghatározva a cement
szilárdsági osztálya szerint a függvényt, leolvashatjuk az adott korhoz és cementhez
tartozó
tényező értékét. Az
tényező értékének meghatározása után a 28 napos
korra vonatkoztatott szilárdság az alábbi összefüggéssel határozható meg:
(6.5)
Ha a kocka próbatest élhosszúsága eltérő a 150 mm-es élhosszúságtól, akkor a
mérethatás a 6.23 ábra szerint vehető figyelembe. Az
tényező értéke leolvasható a
próbatest élhosszúságának függvényében, majd a tényező ismeretében a 150 mm
élhosszúságú kockára vonatkoztatott nyomószilárdság a (6.6) összefüggéssel
határozható meg.
(6.6)
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6.23 ábra: Alaki tényező a kocka élhossz számításba vételére a 150 mm élhosszúságú
kockaszilárdság meghatározásához
Forrás: [53]
Ha a kifúrt henger próbatest átmérője és/vagy magassága eltérő a 150 mm-es átmérőtől
és a 300 mm-es magasságtól, akkor a mérethatás figyelembevételére a 6.23 és 6.24
ábrákat használhatjuk. Az eltérő átmérő okozta mérethatás figyelembevételéhez meg kell
határoznunk az
alaki tényezőt, majd az eltérő magassághoz tartozó
alaki
tényezőt. Ez után a 150 mm átmérőjű és 300 mm magasságú hengerre vonatkoztatott
szilárdság:
(6.7)

6.24 ábra: Alaki tényező a henger átmérőjének számításba vételére a 150 mm átmérőjű
hengerre vonatkoztatott szilárdság meghatározásához
Forrás: [53]
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6.25 ábra: Alaki tényező a henger magasságának számításba vételére a 300 mm magas
hengerre vonatkoztatott szilárdság meghatározásához
Forrás: [53]
A fúrt próbatestek (az utókezelés figyelembevételével) feltételezhetően vegyes
tárolásúnak. A szabványos tárolási mód és a betonjelben szereplő szilárdsági értékek
vizes tárolásra vonatkoznak. A tárolási mód figyelembevétele az alábbi módon történhet:
A 150 mm élhosszúságú kocka vagy 150/300-as henger, végig víz alatt tárolt
próbatestek (
) és a vegyesen tárolt próbatestek (
) nyomószilárdságai
közötti összefüggés:
(6.8)
A vizsgálati eredmények kiértékelésének menetét egy példafeladaton keresztül mutatjuk
be: A próbatestek méreteit, tömegét és a törőerőket a 6.2 táblázat ismerteti. A
próbatestek törése légszáraz állapotban történt, a beton kora 1 év, a felhasznált cement
minősége CEM 42,5. A tervezett szilárdsági osztály: C16/20.
6.2 táblázat: Mérési eredmények kiértékelése
Sorszá
m

Átmérő
[mm]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

102,8
102,7
102,7
102,7
102,6
102,5
102,6
102,2
102,3
102,4

Magasság Tömeg
[mm]
[g]
146,7
149,5
148
148,3
149,2
146,2
148,6
146,1
147,4
149,6

2815
2853
2848
2784
2872
2849
2934
2812
2841
2828

Légszáraz
testsűrűség
[kg/m3]

Törőerő
[kN]

Törőszilárdság
[N/mm2]

2312
2304
2323
2266
2328
2362
2388
2346
2345
2295

346,2
274,1
337,2
180,1
285,2
428,3
372,2
330,2
240,1
272,1

41,71
33,09
40,7
21,74
34,49
51,9
45,02
40,25
29,21
33,04
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Szabványos
hengerre
vonatkoztatott
szilárdság
[N/mm2]
25,93
20,57
25,30
13,51
21,44
32,26
27,98
25,02
18,16
20,54

A beton korának figyelembevétele a 6.22 ábra alapján 365 napos kort és CEM 42,5
cementminőséget figyelembe véve:

A szabványos hengertől való méreteltérés figyelembevétele 6.24 és 6.25 ábrák szerint:
;

A tárolásmód figyelembevétele (6.8) összefüggés alapján:

Mindezek figyelembevételével a szabványos próbatestre vonatkoztatott szilárdság:

Az így meghatározott egyedi nyomószilárdsági értékekből átlagot számolva, majd
behelyettesítve a (6.9) összefüggésbe (lásd a szerzők Építőanyagok című művében)
meghatározhatjuk a karakterisztikus nyomószilárdságot, majd a beton szilárdsági
osztályát:
(6.9)
ahol: k a ferdeségtől függő tényező (értéke k=1,0)
t a Student tényező, mely a próbatestek darabszámától függ (értéke t=1,69)
s az átlagos szilárdsági eredmények szórása

A vizsgált beton 28 napos korra vonatkoztatott nyomószilárdsági osztálya tehát C12/15.
Meg kell jegyezni, hogy a beton vizsgálatkori szilárdsági osztályának meghatározásánál
nem kell figyelembe venni az
tényezőt, így a szabványos szilárdság a
következőképpen alakul:

A számítások elvégzése után a beton karakterisztikus nyomószilárdsága:
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A vizsgált beton vizsgálatkori nyomószilárdsági osztálya tehát C16/20. Megállapítható
tehát, hogy a tervezett szilárdságot a beton nem érte el 28 napos korban, de az
utószilárdulásnak köszönhetően a vizsgálatkori szilárdság már meghaladja a C16/20
szilárdsági osztályhoz tartozó küszöbértéket.
MSZ EN 13791:2007 szerinti értékelés:
A szerkezetből kivett 100 mm átmérőjű és 100 mm magasságú beton hengerek fc,is törési
adatai azonosnak tekinthetők a 150 mm élhosszúságú kockák törési adataival.
A szerkezeti betonok MSZ EN 13791:2007 szerinti értékelésének célja a szerkezeti
betonok nyomószilárdsági osztályba való besorolása. Az eljárás a szerkezetből kivett
próbatestek n darabszámától függően a következő:
3  n  14 esetén:
fcm,is ≥ fck,is + k1 (1. feltétel)
(6.10)
fc,is ≥ fck,is – 4
(2. feltétel)
(6.11)
ahol fcm,is az fc,is egyedi nyomószilárdsági értékek átlaga, míg az fck,is a karakterisztikus
értéket jelenti.
A k1 értéke:

k1 = 5, ha
10  n  14,
7  n  9,
k1 = 6, ha
3  n  6.
k1 = 7, ha
– n  15 esetén:
fcm,is  fck,is + 1,48 s (1. feltétel)
(2. feltétel)
fc,is  fck,is – 4
ahol: s a vizsgálati eredmények szórása.

(6.12)
(6.13)

6.6 Roncsolásmentes szilárdsági vizsgálatok
A roncsolásmentes betonvizsgálatok palettája rendkívül széles, a vizsgálatok leginkább
abban különböznek, hogy mely fizikai jellemzőt határozzuk meg. Azonos fizikai jellemzők
meghatározására is létezhet több, különböző műszertechnikai megoldás. Például
keménységet mérhetünk statikus és dinamikus terheléssel is. a dinamikus terhelést inga
vagy rugós kalapács is okozhatja. A vizsgálati módszerek fizikai alapjai ismertek,
matematikai összefüggésekkel is leírhatók, például ütőkeménység-vizsgálat során a
rugalmas ütközés törvényszerűsége érvényesülnek.
A vizsgálati módszerek az alábbi szempontok szerint osztályozhatók:
 Felületi keménységmérő módszerek:
o képlékeny deformáció,
o rugalmas visszahatás.







Felületi hullámok terjedése.
Kiszakítási kísérletek (félig roncsolásos).
Ultrahang impulzusának áthaladási sebessége:
o terjedési sebesség mérése,
o akusztikai veszteségek mérése.
Rezonancia módszer.
Kombinált módszerek.
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6.6.1 Schmidt-kalapácsos vizsgálat
A roncsolásmentes betonvizsgálatok elsődleges célja általában a szilárdságbecslés. A
beton felületi keménységmérésének és ezáltal szilárdságbecslésének legelterjedtebb
eszköze napjainkban a Schmidt-kalapács.
A visszapattanási értékek és a beton nyomószilárdsága között egyértelmű, fizikai okokra
visszavezethető összefüggés nincs, csak empirikus összefüggést találhatunk. Ennek
elsődleges oka, hogy a beton makroszkopikus értelemben is heterogén, és a Schmidtkalapácsos vizsgálat a betonszerkezetnek csak néhány tíz mm vastag, felületi rétegét
érinti. A mérési eredmények a felületi keménység relatív nagyságáról szolgáltatnak
információt, és a beton egyéb szilárdságjellemzőivel nehezen hozhatók kapcsolatba.
Mindazonáltal az elmúlt, több mint 50 év vizsgálati tapasztalatai megmutatták, hogy
bizonyos tapasztalati összefüggések találhatók.

6.6.1.1 A Schmidt-kalapács működési elve
A Schmidt-kalapácsos visszapattanási érték a két test (a kalapács ütőtömege és a
kalapácsnak a betonszerkezet felületéhez nyomott ütőszondája) részben rugalmas
ütközéséből, az ütközéssel közölt energiának a beton lokális morzsolódása és belső
súrlódása következtében bekövetkező disszipálódásából, valamint az ütés által
gerjesztett mechanikai hullámok terjedéséből és visszaverődéseiből alakul ki. A
visszapattanási érték a Schmidt-kalapács ütőtömege által az ütés közben megtett, illetve
a visszapattanás közben megtett úthosszának az arányát mutatja, tehát arányos az
ütőtömeg ütést megelőző és a visszapattanást követő helyzeti energiájának arányával is.
Az ütés pillanatában a betonban elnyelődő energia nagysága függ a beton
nyomószilárdságától és rugalmassági modulusától is, ezáltal a beton feszültség–
alakváltozás (σ–ε) diagramjának függvénye. Kisebb szilárdságú, kisebb merevségű
betonban több energia nyelődik el, így a tapasztalt visszapattanási érték is kisebb, mint
egy nagyobb szilárdságú, nagyobb merevségű beton esetén.

a)

b)

c)

6.26 ábra: Schmidt–kalapács és működési elve
a) N-típusú Schmidt-kalapács mérés közben; b) az ütés pillanata; c) a hullám
visszaverődése
Forrás: [54]

110

Mechanikai hullám kialakulása és visszaverődése a Schmidt-kalapács ütőszondájában:
 Az ütőszondában, az ütőtömeg ütközésének pillanatában longitudinális
mechanikai hullám indul el Cp sebességgel az ütőszonda csúcsának irányában.
 Az ütőszonda ütőfelületéről (az acél-beton fázishatárról) a longitudinális
mechanikai hullám visszaverődik, és az ütőszonda vállának irányában terjed.

6.6.1.2 A visszapattanási értéket befolyásoló tényezők
A Schmidt-kalapácsos vizsgálat során kapott visszapattanási értéket a készülék
ütőszondájának közvetlen környezetében lévő beton tulajdonságai határozzák meg.
Ennélfogva a vizsgálat igen érzékeny a vizsgálati körülményekre. Például, ha egy
nagyobb adalékanyag szemcse, vagy egy nagyobb légzárvány fölött mérünk, akkor a
szerkezeten egyébként tapasztalt átlagos visszapattanási értékekhez képest lényegesen
nagyobb, illetve lényegesen kisebb visszapattanási érték lesz mérhető. A betonfelszín
közvetlen közelében futó (elégtelen betonfedésű) betonacélok szintén befolyásolják a
mért visszapattanási értéket. A következőkben röviden összefoglaljuk a visszapattanási
értéket befolyásoló legfontosabb hatásokat.
Az ütés iránya:
Az ütésirányt mindig a gravitáció irányához képest értelmezzük (így elsősorban fölfelé,
lefelé vagy vízszintes irányban ütve szoktunk vizsgálatot végezni). A Schmidt-kalapács
használatának alapértelmezett ütésiránya a vízszintes irány. Amennyiben ugyanazon
betonszerkezeten visszapattanási értékeket mérünk, függőlegesen lefelé irányuló ütés
esetén rendre kisebb, míg függőlegesen fölfelé irányuló ütés esetén rendre nagyobb
visszapattanási értékeket kapunk, mint a vízszintes ütésiránnyal megkapható
visszapattanási értékek. A mérési eredményeket ezért mindig korrigálni kell az
ütésiránytól függően ahhoz, hogy a vízszintes ütésirányra kidolgozott empirikus
összefüggéseket alkalmazni tudjuk az eredmények értékelése során.
A beton kora:
A beton korának tárgyalása során meg kell különböztetnünk a karbonátosodás és a
szilárdulás ütemének a hatását. Az 56 napnál idősebb betonok esetén már figyelembe
kell venni a beton karbonátosodásának a hatását, mert a karbonátosodás a beton felületi
keménységének növekedésével jár. A karbonátosodás figyelmen kívül hagyása
elhanyagolást eredményez – a biztonság kárára. A karbonátosodás következtében a
beton felületi keménysége oly mértékben megváltozhat, hogy annak figyelembevétele
nélkül a becsült nyomószilárdság (fölfelé) akár 50%-nál nagyobb mértékben is eltérhet a
valóságostól. A karbonátosodás hatását a szakirodalomban fellelhető javaslatok általában
egy 1,0-nél kisebb szorzótényező bevezetésével javasolják figyelembe venni, a beton
korának függvényében. E javaslatok azonban nagy bizonytalanságot hordoznak
magukban, mivel önmagában a beton kora és a karbonátosodás között nem lehet
egyértelmű kapcsolatot teremteni. Ugyanis a karbonátosodás, pontosabban fogalmazva a
karbonátosodás mélysége, elsősorban a beton kapilláris porozitásának, illetve a tárolási
és környezeti viszonyoknak a függvénye. Tehát ha a karbonátosodás hatását figyelembe
szeretnénk venni, akkor a vizsgált beton porozitását (≈nyomószilárdságát) is szem előtt
kell tartanunk.
A karbonátosodás hatásának figyelembevételét követően, a beton szilárdulásának,
utószilárdulásának hatását is számításba lehet venni, amennyiben az szükséges. Ehhez
ismernünk kell a vizsgált beton összetételét, elsősorban az alkalmazott cement fajtáját,
hogy a hidratáció ütemére következtetni lehessen.
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A beton nedvességtartalma:
A beton nedvességtartalma befolyásolja a mért visszapattanási értéket. Egyes
szakirodalmi források szerint, ha a beton víztelített állapotban van, a visszapattanási
érték 20%-nál nagyobb mértékben is csökkenhet, a légszáraz állapotban mérhetőhöz
képest. A megállapítás még akkor is igaz, ha a beton külső felülete száraz. A beton
nedvességtartalmának közvetlen figyelembevételére viszont a szakirodalom általában
nem ad meg összefüggéseket. A kérdés további kutatómunkát igényel és különösen a
nagyobb víz–cement tényezőknél és fiatalabb betonoknál van jelentősége.
A cement:
Mind a cement fajtája, mind pedig a cementtartalom jelentős hatással van a mért
visszapattanási értékre: a különbségek meghaladhatják az 50%-ot is. A cement
őrlésfinomságának hatását nem tekintik szignifikánsnak, a hatás nem haladja meg a
10%-os mértéket. A cement fajtája és mennyisége hatásának figyelembevételére
szakirodalomi források esetenként adnak javaslatot (pl. Talabér, Borján, Józsa). A
javaslatok többnyire nagy bizonytalanságot hordoznak.
Az adalékanyag:
Mind az adalékanyag típusa, mind pedig az adalékanyag szemcseméret-eloszlása (a
péptelítettséggel összefüggésben) hatással van a mért visszapattanási értékre. Az
adalékanyag rugalmassági modulusának hatása kiemelkedő. Például kvarckavics
adalékanyaggal készített betonokon a visszapattanási értékek nagyobbra adódnak, mint
ugyanolyan nyomószilárdságú, de mészkő zúzalékkal készített betonokon. Kvarckavics
adalékanyag legnagyobb szemnagyságának (dmax) változtatásával, szintén a péptartalom
változásának hatására, változik a visszapattanási érték. Az adalékanyag típusa, illetve
szemeloszlása hatásának figyelembevételére szakirodalmi források esetenként adnak
javaslatot.
Az eddig felsorolt, legfontosabbnak tekinthető hatásokon kívül még számos egyéb
körülmény is hat a visszapattanási értékre. Éppen ezért a Schmidt-kalapácsos
roncsolásmentes vizsgálatot csak durva becslésre tudjuk felhasználni, ha a vizsgált beton
semmilyen egyéb tulajdonságát nem ismerjük, vagy ha egyéb roncsolásmentes, vagy
roncsolásos vizsgálattal nem egészítjük ki a Schmidt-kalapácsos vizsgálatunkat.

6.6.1.3 A visszapattanási értékek és a nyomószilárdság összefüggése
A Schmidt-kalapácsos vizsgálatok során kapott visszapattanási értékek alapján a
szerkezeti beton nyomószilárdságát tapasztalati összefüggések alapján határozhatjuk
meg. Megjegyezzük, hogy egy-egy ilyen javaslat szigorúan véve csak az adott kísérleti
háttér által szolgáltatott peremfeltételek között értelmezhető és használható
biztonsággal. Egy tényleges szerkezet esetén mindig igazolni kell a szilárdságbecslő
összefüggés
alkalmazhatóságát.
A
szilárdságbecslő
összefüggések
rendszerint
laboratóriumi kísérletek adatainak regressziós elemzésével adódnak. A szakirodalomban
található empirikus összefüggések általában 28 napos korú, légszáraz állapotú betonokra
érvényesek. A szerkezeti beton tényleges állapota (kor, nedvességtartalom stb.) és
összetétele jelentősen befolyásolja a mért visszapattanási értékeket, ezért ezek
figyelembevétele az eredmények értékelésének fontos lépése. Tájékoztatásként röviden
összefoglaljuk a Schmidt-kalapácsos vizsgálatok során nyerhető visszapattanási
értékeket befolyásoló legfontosabb tényezőket [57; 58]. A betonkeverék oldaláról: a
cement fajtája, a cement mennyisége és az adalékanyag fajtája; a szerkezet oldaláról: a
szerkezeti elem tömege, a szerkezeti beton tömörsége, a betonfelület minősége, a beton
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kora, az utókezelés módja, a karbonátosodás mértéke, a nedvességtartalom, a
hőmérséklet és a feszültségi állapot. A következőkben áttekintjük, hogy a szakirodalom
milyen javaslatokat, empirikus összefüggéseket adott az elmúlt 50 évben, a Schmidtkalapácsos visszapattanási értékek és a szerkezeti beton nyomószilárdsága között
feltételezhető függvénykapcsolatra. A leggyakrabban javasolt függvénykapcsolatok a
következők (amelyekben a szerkezeti beton nyomószilárdságának várható értékét: fcm,
míg a visszapattanások jellemző értékét: R jelöli, továbbá a…n empirikus paraméterek):
1. lineáris függvénykapcsolat:
(6.14)
2. hatvány függvénykapcsolat:
(6.15)
3. polinomiális függvénykapcsolat:
(6.16)
4. exponenciális függvénykapcsolat:
(6.17)
5. logaritmikus függvénykapcsolat:
(6.18)
6. összetett, nemlineáris függvénykapcsolat:
.

(6.19)

6.27 ábra: Szilárdságbecslő függvények ábrázolása
(150 mm élhosszúságú kockára átszámított értékek)
Forrás: [57]

113

Az előzőekben áttekintettük, hogy a szakirodalom milyen javaslatokat, tapasztalati
összefüggéseket adott az elmúlt 50 évben, a Schmidt-kalapácsos visszapattanási értékek
és a szerkezeti beton nyomószilárdsága között feltételezhető függvénykapcsolatra.
Bemutattuk, hogy egyes esetekben a műtárgy betonjának valóságos nyomószilárdsága
jóval kisebb, vagy jóval nagyobb is lehet, mint a becsült érték. Tehát a Schmidtkalapácsos roncsolásmentes vizsgálatot csak durva becslésre tudjuk felhasználni, ha a
vizsgált beton semmilyen egyéb tulajdonságát nem ismerjük, vagy ha egyéb
roncsolásmentes, vagy roncsolásos vizsgálattal nem egészítjük ki a Schmidt-kalapácsos
vizsgálatunkat.
Ha
egy
műtárgy
betonjának
nyomószilárdságát
a
becslés
megbízhatóságának és a gazdaságos használatnak az optimuma mellett szeretnénk
becsülni, akkor a Schmidt-kalapácsos vizsgálatot célszerű kiegészítenünk:
 kifúrt magminták egyidejű nyomószilárdság vizsgálatával, vagy
 a műtárgy betonjából, a kivitelezéssel párhuzamosan betonozott próbatestek
nyomószilárdság vizsgálatával, vagy
 egyéb roncsolásmentes szilárdságbecslő eljárások egyidejű alkalmazásával, vagy
 a Schmidt-kalapácsos vizsgálat kiértékelő eljárásában empirikus paraméterek
bevezetésével, amelyekkel a műtárgy betonjának összetételét, tulajdonságait
igyekszünk figyelembe venni.
A fenti lehetőségeket abban a sorrendben soroltuk föl, amelyben bizonytalanságuk nő,
megbízhatóságuk ez által csökken. A mérési eredményeket befolyásoló tényezők nagy
száma miatt a Schmidt-kalapácsos vizsgálat kiegészítésére leginkább tanácsolható
módszer a kifúrt magminták egyidejű vizsgálata, amely egybevág az MSZ EN
13791:2007 szabvány alapelveivel [57].

6.6.1.4 A vizsgálat menete
1. Lépés:
A műszer helyes működését minden
kalapácshoz tartozó kalibráló üllőn 1-2
működéséről. Jól működik a műszer,
visszapattanási értéket mérünk. Helyes
alkalmazni a következők szerint:

vizsgálat előtt ellenőrizni kell. A Schmidtütéssel meg kell győződni a műszer helyes
ha a gyári kalibráló üllőn 79–83 közötti
működés esetén is kalibrálási korrekciót kell
(6.20)

ahol: r kalibrálási hiba miatt korrigált visszapattanási érték
r0 a betonon mért ütésirány szerint korrigált visszapattanási érték
rk a kalibráló üllőn mért visszapattanási értékek átlaga.
2. Lépés:
Megvizsgáljuk, hogy a felület alkalmas-e a vizsgálatra. Nem használható a Schmidtkalapács, ha a felület vízzel átitatott, habarcsszegény, lyukacsos, egyenetlen, vágott,
lekopott, szennyezett, fagyott, ha a vizsgálandó szerkezet tömege a vizsgálat közben
elmozdulhat, ha a kalapács hőmérséklete +30 °C fölötti vagy +10 °C alatti.
3. Lépés:
A tételek kijelölése. Szerkezeti részek vizsgálatánál a vizsgálandó beton a vonatkozó
szabványoknak megfelelően kell tételekre felosztani. Ha a tétel szabványos kijelölése
(adatok hiányában) nem lehetséges, a szerkezeti részeket külön – külön tételnek kell
tekinteni, ügyelve arra, hogy egy tételbe lehetőleg azonos minőségű beton kerüljön.
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4. Lépés:
A mérőhelyek kijelölése. Egy tételben legalább 12 mérőhelyet kell kijelölni a véletlen
mintavétel alapján, lehetőleg függőleges felületen. Amennyiben a beton tételen belüli
azonos minőség is kétséges, legalább 18 helyen, a tételt legalább 6 részre osztva, azokat
legalább 3–3 helyen mérve kell a mérést elvégezni.
5. Lépés:
A mérőhelyenkénti mérőpontok kijelölése. Egy mérőhelyen 10 mérőpontot kell kijelölni.
Mérőhelynek kb. 0,01 m2 felületet tekintünk a 6.28. ábra szerint.

6.28 ábra: Mérőpontok célszerű kijelölése
Ha a visszapattanási értékek
-nél nagyobb értékkel térnek el egymástól, akkor a
megengedettnél nagyobb értékek elhanyagolhatók, és az elhagyottakat addig kell új
visszapattanási értékkel pótolni, még 10 megfelelő érték áll rendelkezésre. A mérőpontok
távolsága legalább 2 cm legyen. Kivételt képez az, ha kifejezetten a
minőségegyenletesség vizsgálata a feladat. Ilyen esetben a mérőpontokat egyenlő
távolságban kell kijelölni.
6. Lépés:
A mérőhelyek előkészítése a vizsgálatra. A mérőhelynek simának, egyenletes felületűnek
kell lennie. Vakolatot, felületi szennyeződést, felületi egyenetlenséget, korrodált, porló,
mállásra hajlamos részeket, utólag felhordott cementpépet drótkefével, csiszolókoronggal, esetleg gépi csiszolással el kell távolítani. Fémzsaluval készített felületet
általában nem kell csiszolni, szőrös deszkával készítettet azonban igen.
7. Lépés:
A mérés. A Schmidt-kalapács a mérés közben legyen merőleges a felületre. 10
mérőponton mért mérési eredmény átlaga számít a szilárdság számításához szükséges
egy mérési eredménynek. A mérési eredményeket jegyzőkönyvezni kell. A mérési
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgálati helyek szemrevételezéssel meghatározható
állapotát, betontechnológiai adatait és az ütés irányát.

6.6.1.5 Szilárdságbecslés elve Borján-módszerrel
Borján teljes betontechnológiai kísérletsorozattal új empirikus becslő képleteket dolgozott
ki, ill. módszert adott a szilárdságbecslő függvények szerkesztésére. A szilárdságbecslő
függvényeket Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetén kettős logaritmusos léptékben,
ultrahangos vizsgálat esetén féllogaritmusos léptékben ábrázolta. A görbemezőt az
Schmidt-kalapácsos becslés esetére a 6.27 ábra szemlélteti.
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Az Schmidt-kalapácsra vonatkozó becslő függvény általános alakja 200 mm élhosszúságú
kockán mérve:
(6.21)
A képletben
a becsült kockaszilárdság 200 mm élhosszúságú kockán mérve [N/mm2]
a becslés során egyértelműen figyelembe vehető betontechnológiai hatások miatti
korrekció (6.4 táblázat).
r a visszapattanási-érték ütésirány szerint redukált, kalibrálási állandóval korrigált
átlagértéke.
A függvény kettős logaritmikus léptékű hálózatban ábrázolva enyhén görbülő parabola.
elhagyásával az 5%-os valószínűségű alsó küszöbgörbét kapjuk meg.
r értéke az alábbi összefüggések szerint számítható:
(6.22)
A beton korának figyelembevétele 90 naposnál idősebb betonok becsült szilárdságát
módosítani kell a 6.3. táblázat szerinti t szorzótényezővel amiatt, mert a beton
karbonátosodása hatására a beton felülete keményebb a belsejénél.
6.3 táblázat: A kor figyelembevétele Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetén
Beton kora

nap

év

90

1

2

3

1

0,75

0,67

0,6

Forrás: [56]
Az ütésirány figyelembevétele úgy történik, hogy a mért visszapattanási értékekhez
értékét hozzáadjuk.
értéke (az ütés szögétől függően) az alábbi összefüggésekkel
számítható:
(6.23)
(6.24)
(6.25)
(6.26)
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6.4 táblázat: Korrekciós érték ismert betontechnológiai paraméterek figyelembevételével,
Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetén
Paraméter
megnevezése
cementfajta

dmax

adalékanyag
szemeloszlása
víz–cement
tényező

Korrekció
értéke
CEM 32,5

0,00

CEM 42,5

0,02

CEM 52,5

0,03

16

0,00

24

0,01

32

0,02

48

0,03

I. osztály

0,00

II. osztály

0,03

0,35–0,5

0,03

0,5–0,65

0,01

0,65<

0,00
3

>400 kg/m
cementtartalom

0,06
3

300–400 kg/m

0,04

200–300 kg/m3

0,02

3

bedolgozás

tárolás

kor

nedvességtartalom

200 kg/m >

0,00

laza (fészkes)

0,03

tömör
nedves
volt
nem volt

0,00
utókezelés

0,01
0,00

8–15 nap

0,06

15–21 nap

0,04

21–28 nap

0,02

vizes

0,70

nedves

0,03

Megjegyzés: Egyidejűleg
vehető figyelembe

legfeljebb

3

tényező

Forrás: [56]

6.6.1.6 Példafeladat a vizsgálati eredmények kiértékelésére
A vizsgált betonnál felhasznált cement CEM 42,5-ös; a dmax=16; a cementtartalom 350
kg/m3; a víz–cement tényező 0,40; a betont a bedolgozás után megfelelően utókezelték;
a beton kora 1 év. 3–3 mérési helyet kialakítva a szerkezeti elemet oldalról (0°) és
függőlegesen lefelé (–90°) mértük. A szerkezet előregyártott vasbeton rácsos tartó,
melynek bedolgozási felülete beépítés után a szerkezeti elem egyik függőleges síkja. A
mérési eredményeket a 6.5 táblázat ismerteti. A vizsgálat elvégzése előtt a hitelesítő
üllőn mért visszapattanási értékek átlaga rk=78.
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6.5 táblázat: Schmidt-kalapácsos vizsgálat mérési eredményei
Mérőhely jele

Ütési irány

1
0
2
0
3
0
4
–90
5
–90
6
–90
Megjegyzés:

Egyedi visszapattanási értékek
39
41
39
38
37
39

+90°
–90°

39
40
39
35
35
39

38
39
40
33
36
34

38
40
40
35
38
38

39
38
39
36
38
40

40
39
38
37
34
36

39
40
40
32
35
39

40
40
41
38
32
35

41
40
38
32
34
37

40
40
37
33
37
36

függőlegesen felfelé
történő mérés
függőlegesen lefelé
történő mérés

A vizsgálati eredmények kiértékelését a β korrekciós tényező meghatározásával kezdjük:
(6.27)

A beton kora 1 év, tehát az
értéke (6.3. táblázat alapján) 0,75.
értéke az első 3 mérési hely esetén (0°) zérus, a második 3 mérőhely esetén a
(6.20) összefüggéssel határozható meg. A számítások elvégzése után (mérési
helyenként) meghatározható a korrigált visszapattanási érték a (6.16) összefüggéssel. Az
ismert betontechnológiai paraméterekből legfeljebb 3 értéket vehetünk figyelembe, így
célszerű kiválasztani a 3 legkedvezőbb paramétert (6.6. táblázat):
6.6 táblázat: Betontechnológiai segédváltozók kiválasztása
Megnevezés
Érték
Segédváltozó
cementfajta
CEM 42,5
0,02
dmax
v/c tényező
cementtartalom
kor vagy képzett kor
nedves utókezelés
Σ

16

0,00

0,4
301–400 kg/m3
1 év
volt

0,03
0,04
0,00
0,01
0,09

A számítás részleteit a 6.7. táblázat foglalja össze:
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6.7 táblázat: Schmidt-kalapácsos vizsgálat mérési eredményeinek kiértékelése
MérőÜtési
hely
irány
jele
1
2
3

Mérőhely
átlag
ra

Egyedi visszapattanás-értékek

0
0
0

39

39

38

38

39

40

39

40

41

40

41

40

39

40

38

39

40

40

40

40

39

39

40

40

39

38

40

41

38

37

–90
–90
–90

38

35

33

35

36

37

32

38

32

33

37

35

36

38

38

34

35

32

34

37

39

39

34

38

40

36

39

35

37

36

Korr. Korr.
érték átlag
a
r

Becsült
szil.
N/mm2

39,2
39,7
39,3

0,0
0,0
0,0

40,23
40,68
40,34

35,1
35,4
37,4

2,9
2,9
2,8

39
39,33
41,3

átlag:
4
5
6

51,9
53,7
52,4

52,6

átlag:

47,5
48,6
56,1

50,7

A becsült szilárdságok átlagértéke:
az első mérési helyen:
az első mérési helyen:
A 150 mm élhosszúságú vegyesen tárolt kocka (
vegyesen tárolt kocka (

) és 200 mm élhosszúságú

) nyomószilárdságai közötti összefüggés:
(6.28)

Ennek megfelelően a 150 mm élhosszúságú kockára becsült szilárdság:
az első mérési helyen:
az első mérési helyen:

6.6.2 Ultrahangos szilárdságbecslés
Akusztikai impulzusok terjedési sebességének mérésén alapuló módszerek közül az
ultrahangos betonoszkóp.
Világszerte legelterjedtebb roncsolásmentes vizsgáló módszer az ultrahangfrekvenciás
impulzusok terjedési viszonyain alapul.
Legmegbízhatóbb eredményeket sűrűsödési hullámok sebességének a mérésével
érhetünk el. Ennek oka, hogy valamennyi hullámtípus között a sűrűsödési hullám
sebessége a legnagyobb, tehát az ilyen hullámként terjedő impulzus érkezik legelőbb az
érzékelőbe. Az akusztikai veszteség is a legkisebb és egyben a legnagyobb amplitúdójú
jelet szolgáltatja. A szilárd közegben keletkező egyéb hullámtípust lehet a legkönnyebben
elválasztani. Az adó- és a vevőfejeket rendszerint egymással szemben, a beton átellenes
lapjaihoz érintjük, ezáltal a hullámjel áthalad a két vizsgálófej közötti sávon, a mérési
eredmények ennek a betonsávnak a minőségére vonatkozik. Legtöbbször csak a hullám
terjedési sebességét mérjük, de kísérletek voltak az akusztikai veszteségek mérésére, ill.
e két jellemző egyidejű mérésére.
Betonvizsgálatra csak az 1 Mhz alatti, főként a néhányszor 10 kHz-es frekvenciájú
rezgések alkalmasak. Ennek oka a beton heterogén volta. A mm és cm nagyságrendű
adalékanyag szemcsék, a mikron nagyságrendű cementszemcsék, ill. megszilárdulás
után a cementkő különböző nagyságú kristályai, és a mikro- valamint makropórusok
119

(amelyek vízzel vagy levegővel teltek) bonyolult rendszere alakul ki egy-egy
betonelemben. Az egyes szemcsék határfelületén az akusztikai energia jelentős része
szétszóródik. Minél nagyobb frekvenciájú jelet használunk, annál nagyobb lesz a
szóródási veszteség.
E módszer előnyei:
 a beton és a vasbeton szerkezet betonja közvetlenül, a szerkezet megbontása
nélkül vizsgálható;
 a mérés tetszés szerint ismételhető;
 a vizsgálat olcsó, egyszerű eszközökkel végezhető.
A hibaforrások:
Schmidt-kalapáccsal a betonfelszínhez közeli néhány mm vastag betonréteg
tulajdonságait vizsgáljuk. A mérési eredményeket befolyásolják:
a betonfelületnek a beton belsejétől eltérő nedvességtartalma, továbbá a vízzel telített
felszínű beton nem vizsgálható;
a betonfelszín közelében a szilárdulás során felszabaduló Ca(OH)2 CaCO3-tá alakul át,
ami többletszilárdságot eredményez a beton belsejéhez viszonyítva (ezt a körülményt
csökkentő korrekciós tényezővel vesszük figyelembe);
a telítetlen, pépszegény betonok felületén valószínűen nem a cementkő, hanem a nála
keményebb adalékanyag keménységét mérjük;
A zsaluzat hatása kétféle. Az acél, műanyag, gyalult deszka zsaluzatok sima
betonfelületet adnak, amelyen a mérés közvetlenül elvégezhető, szemben a szőrös
deszkazsaluval. Másrészt a nedvszívó zsaluzatok más felületi betont eredményeznek,
mint a nem nedvszívók.
A betonoszkópos mérés eredményeit befolyásolhatják:
o a vizsgált elem mérete, alakja;
o a vasbeton szerkezetben az acélbetétek mennyisége;
o a beton repedései, zárványai és ezek vízzel telítettsége.
A kockaszilárdság és az ultrahang terjedési sebessége között
(6.29)
összefüggés áll fenn. A képletben
a kockaszilárdság, MPa (200 mm élhosszúságú kockára vonatkoztatva),
v az ultrahang terjedési sebessége, m/s,
av a betontechnológiai tényezőktől függő szorzótényező.
A függvény a 6.28 ábra szerinti sugársorral ábrázolható. Ha semmilyen betontechnológiai
adatot nem ismerünk, akkor az 5% valószínűségű alsó küszöbgörbéhez tartozó érték
av=6,8. Ha a betonból magmintákat fúrtak, annak meghatározták az átlagos szilárdságát
(a hengerszilárdságot át kell számítani kockaszilárdságra) és a hozzá tartozó átlagos
sebességet, ezen a ponton keresztül húzott sugár érvényes arra a betonra mint
függvényre. Ha a betonnak ismertek a betontechnológiai paraméterei, akkor az 5%-os
küszöbgörbéhez tartozó értéket módosítani kell
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(6.30)
értékkel, ahol ∆v értéke pl.
 ha dmax ≤ 16 mm, akkor 0,5
 ha a szemmegoszlás II. o., akkor 0,6
 ha a beton telített, akkor 0,3.
Az így kiszámított av értékhez tartozó egyenes lesz a szilárdságbecslő függvény.

6.29 ábra: Ultrahangos szilárdságbecslés
Forrás: [59]

6.7 Félig roncsolásos szilárdságvizsgálatok
A roncsolásmentes vizsgálatokhoz soroljuk a félig roncsolásos vizsgálatokat is. Ezekkel
nem lehet nagy megbízhatóságot elérni, ezért ezeket csak speciális esetben alkalmazzák.
A beton húzószilárdságának a vizsgálata leszakító készülékkel
A vizsgálat célja a beton húzószilárdságának a meghatározása által annak eldöntése,
hogy a beton alkalmas-e a bevonati rétegek felhordása.
A vizsgálat elve. Egy merev acélkorongot az átmérőjének megfelelő, körbefűrészelt
betonfelületre ragasztunk és azt egy alkalmas vizsgáló eszközzel, a betonfelületre
merőleges koncentrált erővel leszakítjuk. A szakító erő és a leszakított betonfelület
hányadosa a beton húzószilárdsága.

6.8 Kémiai vizsgálatok
6.8.1 A kémiai vizsgálatok alapjai és jelentősége
A betonok tartósságát, szilárdságát és egyéb tulajdonságait jelentősen befolyásolja azok
összetétele. Az összetételt két közelítésben szokás értelmezni. Legtöbbször a vizsgáló a
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globális összetételt igyekszik megállapítani, azaz a cement, az adalékanyag és az
esetleges adalékszerek arányát, a lekötött víz, ill. víztartalom mennyiségét. Ilyenkor
igyekeznek a cementfajtát és az adalékanyag fajtáit is megállapítani.
Második közelítésben a betonok szennyező anyagait határozzák meg, ha azok a beton
tartósságát, vagy egyéb tulajdonságait befolyásolják.
Nem ehhez a csoporthoz tartozik, de a módszereiben hasonlít e második közelítés
vizsgálataihoz, ha a betonra felhordott védő- vagy kiegészítő anyagok típusát vagy
jelenlétét akarjuk rögzíteni.
A vizsgálatok e két, ill. három közelítése is általában kétféle módon oldható meg.
Első lépésben rendszerint megelégszünk azzal, hogy a keresett anyag jelenlétét mutatjuk
ki, de annak arányát az összes anyaghoz képest nem vizsgáljuk. Ezt kvalitatív
vizsgálatnak nevezzük.
Pontosabb képet kapunk keresett anyag hatásairól, ha az anyag jelen lévő mennyiségét
is maghatározzuk. Ez az anyag kvantitatív vizsgálatát jelenti.
E két módszer egymásra épül és kiegészíti egymást.
A vizsgálatok alapjait az általános analitikai szaktudomány módszerei képezik, amelyeket
az elmúlt háromszáz évben dolgoztak ki, ám ebben az évszázadban igen erőteljesen a
műszeres analitika irányába fejlődtek.
Mivel az építőiparral kapcsolatos laboratóriumok általában a problémákat első
közelítésben kezelik, a hagyományos analitikai módszerek dominálnak, s csak ritkán
kerül sor a modern, nagy felbontóképességű analitikai alkalmazására.
Természetesen a hagyományos módszerek esetén is igen sok eljárást alkalmaznak a
leolvasások és feldolgozások pontosítása, ill. könnyítése érdekében.
A vizsgálatok alapjait valamilyen speciális reakció képezi, ami az adott körülmények
között másfajta anyaggal nem idézhető elő. A szakértelmet sok esetben éppen az jelent,
hogy másfajta anyagok zavaró hatását meg lehessen szüntetni.
A kvalitatív módszer olyan oldhatósági csoportokra osztályozza az anyagokat, amelyek
módszeresen elkülönítik egymástól azokat, s végül azonosító speciális reakciókkal
egyértelműen meghatározzuk jelenlétüket. A kvantitatív vizsgálatokban is részben ezeket
a reakciókat, ill. ezek közül a feladatra jellemzőt használjuk fel.
A reakcióban a keresett anyag lekötődik, vagy felszabadul, s ezt valamilyen módszerrel
mennyiségileg is jellemezni lehet.
A műszeres analitikai eljárásokban sok esetben fizikai, magfizikai jelenségek minőségi és
mennyiségi megjelenítése alapján határozható meg egy-egy jelenség. Ezek speciális
szakemberek alkalmazását igénylik, ezért csak olyan esetekben alkalmazzuk azokat, ha
az általános módszerek nem hoznak eredményt.
Egyébként a beton-vasbeton rendszerek eléggé durva heterogének ahhoz, hogy ezeket a
nagyon finom, ill. érzékeny eljárásokat egymáshoz való megkülönböztetésül általában
használhassuk.
A beton vizes közegben előállított rendszer. Ezért a vízben, lúgokban, savban oldott
alkotórészei ionos állapotúak, így a klasszikus analitikai rendszerekben jól kezelhetők,
azonban figyelembe kell venni az oldhatósági viszonyokat.
A közönséges betonra vonatkozó megállapítások nem vihetők át a polimerbetonokra
(PC), illetve csak részben vihetők át a polimer-cementbetonokra (PPC). Ezek szerves
kötőanyagai, ill. kiegészítő anyagai ugyanis nem ionos jellegűek, vagy nem jellemezhetők
a hagyományos analitikai reakciókkal. Ezért ezeknél a műszeres, elsősorban a spektrális
analitikának van szerepe. Ugyanez jellemző a hagyományos betonokban a
betonadalékszerek és egyéb társított szerek kimutatására.
A kimutatások érzékeléstechnikájában a hagyományos esetekben igen nagy szerepük
van az indikátoroknak. Ezek célszerűen megválogatott segédanyagok, amelyek a vizsgált
122

anyagnak a rendszerből való eltűnésekor vagy megjelenésekor, esetleg egyéb közvetett
jelenségekre valamilyen szemmel látható vagy műszerrel kimutatható változást adnak.
Ennek megfelelően működésük sokféle elven alapulhat.
Legegyszerűbb az ún. sav–bázis indikátorok, amelyek a rendszer pH–értékének
változásait értékelik. (Hidrogénion koncentrációjának változása)
A különböző sav–bázis indikátorok más és más pH–értéknél változtatják a disszociációs
állapotukat és a színüket. Ezáltal lehetőség nyílik a különböző közegekben ill. több
lépcsőben végbemenő folyamatok jellemző kijelzésére.

6.8.2 A beton karbonátosodásának vizsgálata
A karbonátosodás mélységének a meghatározása elvben nagyon egyszerű.
Feltételezve a szennyezésmentességet a 9–9,5 pH–értéknél átcsapó fenoftalein oldatok
alkalmazzák indikátorul. Az indikátor tehát két területet választ ketté. A belső terület
meglilul, mert ennek értéke 9 feletti, a külső terület színtelen, azaz betonszürke marad,
mert ennek pH–értéke 9 alatti.
A feladat helyes megvalósítását többféle módon meg lehet oldani. Legegyszerűbb, ha a
betonból vésővel kitörünk egy kellően mély darabot. A „betonseb” felületére rá kell
porlasztani az indikátort. Fontos, hogy frissen sebzett felület legyen, mert kb. 15 perc
alatt a betonfelület mesze elkarbonátosodik, s az indikátor máshol jelzi a határvonalat.
Vigyázni kell arra, hogy olyan helyen olvassuk le, ahol nincs nagyobb adalékszemcse,
mert ez természetesen nem színeződik el. Vigyázni kell arra is, hogy repedések mentén a
karbonátosodás a repedés vonalában mélyre hatol, így az nem lehet mértékadó.
Ha sarkok, csúcsok, élek mentén határozzuk meg a karbonátosodást, úgy számolni kell
arra, hogy közvetlenül ezeken a helyeken a karbonátosodás nagyobb az átlagnál a
kétoldali behatolás miatt.
Nem mértékadó a karbonátosodás mértéke az átázott betonrészeken sem, mert ilyenkor
a betontest belsejéből kimosódó mészhidrát a külső karbonátos rétege realkalizálja. Ez
azonban nem jellemző a betontest átlagos karbonátos állapotára.

6.30 ábra: Fenoftaleines vizsgálat eredménye

6.8.3 Javaslat javításra
Károsító hatásnak erősen kitett helyeken a betonfelületek valamilyen védőréteggel kell
ellátni. Ez a védőréteg lehet felületi impregnálás, műanyag védőbevonat,
műgyantahabarcs vagy műgyantabevonat. Ezeknél alapvető követelmény, hogy a beton
ne legyen túlságosan porózus, könnyen málló, hanem egyenletes sík felületű és szilárd.
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Tartósságukat az határozza meg, milyen a tapadásuk a védeni kívánt betonfelülethez. A
beton kiszellőzését biztosítani kell.

6.9 Esettanulmányok
6.9.1 Debreceni Szennyvíztelep előülepítő medencéjének diagnosztikai
vizsgálata
A Debreceni Vízmű Rt. szennyvíztelepének DORR II előülepítő medencéjének
állapotvizsgálatát mutatjuk be. Az üzembentartó aggodalmát fejezte ki a hengerfalon
megjelenő szivárgások, mészkivirágzások miatt.
Az előülepítő medence vasbetonfalának belső és külső felületén, konzolosan túlnyúló
közlekedőlemezén is végeztünk vizsgálatokat illetve a felvezető vasbeton lépcsőn.
Vizsgálataink a kiviteli tervek illetve műszaki leírásának felkutatásával kezdődtek,
melyből több olyan adatot sikerült feltárni, ami a vizsgálatok során összehasonlítási
alapot nyújtott a mai követelményekkel szemben [48].
Műtárgy műszaki adatai:
 Kivitelezés éve: 1979
 Műtárgy alatti jellemző talajréteg: 1,10–1,20 m mélységig barna humuszos iszap
illetve homokliszt, alatta sárga homokos iszapliszt. 5,0 m körüli mélységben
szürke agyag.
 Műtárgy alapozása: az eredeti terepszint felett, az eredeti talaj felső 2,0 m-ének
cseréjét irányozták elő.
 A talajvíz, valamint a szennyvíz szulfáttartalma a tervezett műtárgy anyaga és
méretei esetében különleges védőkezelést nem igényelnek.
 Előülepítő medence külső hengerfalának méretei: vastagság = 25 cm magasság =
4,65 m
 Az 1,60 m széles járókonzol belső oldalán 50 cm széles, 5 cm vastag bazaltbeton
járófelületet alakítottak ki.
 Használt betonminőség: B 200/150 – 24/KK (C…)
 A hengerfal vasalása Ø16-os acélbetétekkel készült, melyek a 25 cm-es
hengerfalban 19 cm-re vannak elhelyezve egymástól, ezek alapján a betontakarás 2,20 cm-ben határozható meg.

6.31 ábra: Debreceni Vízmű Rt. szennyvíztelepének DORR II előülepítő medencéje

6.9.1.1 Szemrevételezéses vizsgálatok
A szemrevételezés során észrevehető hibák a 6.32. ábrán láthatóak.
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a) a betonfelület végigkopogtatása
során kongó hang repedések mentén
illetve azoktól távol

b) mészfoltok illetve mészkivirágzás
az oldalfalon illetve a konzol alsó
felületén

c) fészkes, porózus
beton

d) szabadon lévő betonacélok
a lehasadt betontakarás nyomán

e) az előülepítő hengerfalának belső oldalán, a felső 60–70
cm-es szakaszán a betonacélok betonfedés nélküli
állapotban
6.32 ábra: Szemrevételezés során feltárt hibák
125

6.9.1.2 Betonacél helyének és átmérőjének vizsgálata
A vaskeresést HILTI Ferroscan vaskeresővel végeztük. A vizsgálati helyeket
véletlenszerűen határoztuk meg illetve a későbbi Schmidt–kalapácsos vizsgálatok mérési
helyein. Összesen 30 betonacél felett mértük meg a betontakarás mértékét:
Betontakarások értékei (mm): 24, 30, 27, 10, 26, 24, 27, 29, 28, 23, 25, 32, 28, 24, 12,
25, 23, 25, 25, 23, 34, 28, 25, 27, 28, 24, 30, 28, 22, 21
A betonacélok helyének és átmérőjének vizsgálat eredményeként elmondható, hogy a
hengerfal vasalásának átmérője és elhelyezése a vasalási tervvel megegyeztek –
Ø16/120. 30 db mérésből 2 eredmény nem érte el az előírt 22 mm tervezett
betontakarást.

6.9.1.3 Szilárdságtani vizsgálat
Az építésvezetővel való konzultációk során kiderült, hogy az előülepítőn csak
roncsolásmentes vizsgálatok végezhetők. Ennek egyik oka, hogy a felújítási szándék a
Debreceni Vízmű Rt. részéről megvolt, viszont az anyagi háttér nem volt biztosítva. Így a
műtárgy további sorsa nem volt biztos az esetleges meghibásodások meghatározása
esetén sem.

6.33 ábra: Vázlat a Schmidt–kalapácsos vizsgálat mérési helyeinek rögzítéséhez
A szilárdságbecslő vizsgálat értékelése során a hengerfal külső felületén mért
átlagszilárdság 13,70 N/mm2, a belső felület átlagszilárdsága 6,20 N/mm2. Az Eurocode2
környezeti osztályainak besorolása alapján az előülepítőt XD3 (Nem a tengervízből származó
kloridok által okozott korrózió – váltakozva nedves és száraz), XA3 (Kémiai korrózió –
Nagymértékben agresszív kémiai környezet) környezeti osztályokba lehet besorolni.
A környezeti osztályok ismeretében a betonminőséget is meghatároztuk: C35/45.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az eredetileg tervezett B200-as minőségű
beton nem felel meg a mai Eurocode2 szerinti előírásoknak, mivel szerkezeti betonként
már nem alkalmazható. Ebből következik, hogy az eredeti terveken szereplő
betonminőség nem alkalmas a jelenlegi elvárások szerint.
Megállapíthatjuk, hogy az 1979-ben meghatározott 22 mm betontakarás sem éri el a
szerkezet környezeti osztálya szerint megkövetelt 45 mm betontakarás felét sem.
A mai szabványok alapján több mindenben is eltérést tapasztalhatunk az eredeti terven
szereplő adatokat tekintve. Mivel S4 szerkezeti osztálynál 50 évre tervezünk, így a
vizsgálataink tükrében nem meglepő a szerkezet 31 év alatti állapotromlása.
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7 FASZERKEZETEK

Az építési faanyagokra vonatkozó alapvető ismereteket (sejtszerkezet, nedvességtartalom, mechanikai jellemző, stb.) az „Építőanyagok” című jegyzetben közöltük.

7.1 Fahibák
Minden olyan elváltozás, amely a fa szabályos alakjától, felépítésétől, egészséges szöveti
szerkezetétől eltér, s a faanyag használati értékét csökkenti.

7.1.1 Fahibák csoportosítása



Élő fán keletkező fahibák
Kitermelt faanyagon létrejövő hibák

Élő fán keletkező fahibák
I. A törzs alaki hibái:
 Görbeség
 Sudarlosság
 Tővastagodás
 Bordásság vagy ormosság
 Villásodás vagy ikertörzsűség
II. Fatest rendellenes szerkezetéből származó hibák:
 Évgyűrűhibák
 Rostlefutási rendellenességek
III. Külső hatásokra keletkezett fahibák:
 Időjárás okozta fahibák
 Gombák okozta fahibák
 Állatok és ember által okozott fahibák
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7.1.2 Élő fán keletkező fahibák
I. A törzs alaki hibái
A) Görbeség:
a rostok lefutása az egyenestől eltér
 síkgörbeség:
egyszerű
összetett
térgörbeség (több síkban görbe)
rontja a kihozatalt
rontja a műszaki tulajdonságot, mert a rostok átvágásra kerülnek
okai:
genetikus
tartós szél
állományszerkezet (szegélyhatás)
védekezés:
állománynevelés szakszerű végrehajtása
zárt állás
állományszegély kialakítása
 mérése: a görbe törzsrész (7.1 ábra) két végpontja között zsinórt feszítünk ki és
megmérjük annak törzstől való legnagyobb távolságát.

7.1 ábra: Görbeség
Forrás: [60]
B) Sudarlosság:
 a törzsátmérő csökkenése (7.2 ábra)
rontja a műszaki tulajdonságot, mert a rostok átvágásra kerülnek
mértékét a folyóméterenkénti centiméterben megadott átmérőcsökkenéssel
fejezzük ki
védekezés: zárt állás

7.2 ábra: Sudarlosság
Forrás: [60]
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C) Tővastagodás lehet:
 terpeszesség (genetikus, sekély termőréteg)
 harang alakú (gyökérrontó tapló, tuskósarj, gyors növekedés)
rontja a kihozatalt és a műszaki tulajdonságot
védekezés:
 szálerdő
 erdőnevelés során történő kitermelés
D) Bordásság vagy ormosság (7.3 ábra):

orom és bemélyedés váltakozik
rontja a kihozatalt és műszaki tulajdonságot
genetikus
védekezés ellene selejtezéssel

7.3 ábra: Ormosság
Forrás: [60]
E) Villásodás vagy ikertörzsűség
 villás (mellmagassági átmérő felett ágazik el)
 ikertörzs (mellmagassági átmérő alatt ágazik el)
mindkét esetben kettős bél alakul ki
 a szijács és a geszt váltakozása miatt eltérő
repedésveszély)
 rontja a kihozatalt és műszaki tulajdonságot
 kéregbenövést és korhadást okoz
 ikertörzs: nagy húzással terhelt, tőkorhadt
védekezés ellene selejtezéssel
kialakulásának oka:
 csúcsrügy sérülése (vadkár, rovarkár)
 fagy

higroszkóposság

(fokozott

7.1.3 Fatest rendellenes szerkezetéből származó hibák
A) Évgyűrűhibák:
Egyenlőtlen évgyűrűszélesség: vastag és vékony évgyűrűk váltakozásának okai:
 tenyészidőszak váltakozása
 hirtelen állománybontás
 az évgyűrűk között sűrűségben és higroszkóposságban jelentős különbség van
 eltérő módon szárad
 feszültség keletkezik: évgyűrű mentén reped (gyűrűs elválás) (7.4 ábra)
 egyes részek mechanikai tulajdonságai eltérnek
védekezés: többszöri kiserejű nevelővágások alkalmazása
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Évgyűrűtorzulás:
 az évgyűrűk nem kör keresztmetszetűek
okai:
 ágak
 benövések
 sérülések
 szakszerűtlen fakitermelés
 rontja a műszaki tulajdonságot és kihozatalt
védekezés:
 szakszerű munkavégzés
 nyesés
 zárt állomány
Külpontosság:
 a bél nem középen helyezkedik el
okai:
 egyoldalú terhelés
 állományszegély hiánya
 fény
 szélnyomás
 a nyomott oldalon sűrűbbek az évgyűrűk
Álévgyűrű:
okai:
 lombozat elvesztése (tarrágás, tűz, fagy)
 két korai pásztát növeszt a fa: eltérő higroszkóposság, száradáskor feszültség,
gyűrűs elválás

7.4 ábra: Repedések
Forrás: [60]
B) Rostlefutási rendellenességek:
Csavarodottság: a rostok lefutása az egyenestől spirál alakban eltér
okai:
 genetikus
 fototropizmus
 rontja a műszaki tulajdonságot, mert a rostok átvágásra kerülnek
védekezés ellene selejtezéssel
mérése:
 mérhető az elfordulás szöge
 colstokkal (cm/fm)
 fűrészrönknél 2 cm/fm
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Hullámosság, fodrosság:
 hullámosság: a rostok a sugár vonalából nem térnek ki oldalra
 fodrosság: a rostgörbeség térben jelentkezik
okai:
 kezdeti gyors növekedés
 állékonyság hiánya
 a tömeg miatt torzulnak a rostok
Gyantatáska, gyantatömlő:fenyőféléknél
okai:
 szélnyomás
 döntési ütődés
 a külső nyomásra a sejtek között szakadás keletkezik, így a gyanta befolyik
 rontja a műszaki tulajdonságot
 a gyökfőn vagy sérülések helyén elgyantásodás következik be, ez növeli a fa
tömegét, gombákkal, rovarokkal szembeni ellenállását
Csomorosság:
 az alvó rügyek megindulása és összenövése okozza
 az 1–2 mm-nél nagyobb alvó rügyek a megmunkálás során kiesnek a furnérlapból
Golyvásodás:
 alaktalan, rákos daganat a fán
védekezés ellene selejtezéssel
Göcsök (7.5 ábra):
 a fa szövetében elhelyezkedő önálló évgyűrűszerkezettel rendelkező ágrész
 a rostok lefutását az egyenestől eltéríti
 eltérő anyagi tulajdonságot hoz létre a fában (a göcs szövete sűrűbb, keményebb)
 eltérő higroszkóposság – feszültség a szövet és a göcs között – repedés
 a rajzolatot kedvezően befolyásolja

7.5 ábra: Görcsök
Forrás:[60]
Hegedési szövetek:
 a rostok lefutása a hegedéseknek megfelelően szabálytalan
 a fa a sérüléseket igyekszik benőni
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7.1.4 Külső hatásokra keletkezett fahibák
A) Időjárás okozta fahibák
Héjaszás (7.6 ábra):
 túlzott, erős napsugárzás, a vékony kérgű fák érzékenyek rá
 ha hirtelen sugárzás éri a fát a háncs felmelegszik, majd elhal emiatt a kéreg
leválik és tövönszárad
védekezés:
 vágásvezetés (É – D)
 állományszegély

7.6 ábra: Héjaszás
Forrás: [60]
Elszáradás: tartós csapadékhiány vagy savas eső okozza, először a gyökérkapcsolt
gombák pusztulnak el – korlátozódik a vízfelvétel – legyengül a fa – megjelennek a
károsítók – kárláncolat – elpusztul a fa
védekezés:
 vízrendezés (törekedjünk a víz helybentartására)
 a szél szállító hatása ellen állományszegély
Nyomott fa (7.7 ábra) vagy vaseresség:
 fokozott ligninbeépítés
 félhold alakban sötétebb a fa – eltérő higroszkóposság – feszültség – repedés
 állományszegély hiánya okozza

7.7 ábra: Nyomott fa
Forrás: [60]

132

Repedések:
 idős, túltartott állományokban
 bélrepedés és gyűrűs repedés
 fagyrepedés vagy fagyléc:
a fában lévő víz megfagy
enyhülés, fagy váltakozása – feszültség – repedés
a fa sebszövetet képez (fertőzési kapu)
 nagymértékben rontja a kihozatalt (selejtezés)
Törés:
 széltörés
 szélnyomás
 széldöntés:
sekély gyökérzetű fák
okozója lehet a helytelen vágásvezetés
védekezni ellene elegyes szerkezettel, állományszegéllyel
Tűzkár (7.8 ábra):
 alomtűz (avaron végigfutó)
 koronatűz (erdőpusztulás)
védekezés:
 tűzgyújtási tilalom
 figyelőszolgálat
 tűzpászta kialakítása
 lénia tisztán tartása
 szegélyes elegyítés
 turisták irányítása
 fenyők lombelegyesítése

7.8 ábra: Nyomott fa
Forrás: [60]
B) Gombák okozta fahibák:
Korhadások:
 vörös revesedés: cellulóz bomlik el (sárga gévagomba)
 fehér revesedés: lignin bomlik el (gyökérrontó tapló)
 általában a geszt károsul
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Álgesztesedés (7.9 ábra):
 sérülés (fertőzési kapu nyílik)
 baktérium
 romlik a műszaki tulajdonság
 reped, meggyengül, vetemedik a fa
védekezés:
 nem sarjasztatok
 közelítési károk mérséklése

7.9 ábra: Álgeszt
Forrás: [60]
C) Állatok és ember által okozott fahibák:
Vadkár:
 mezőgazdasági
 erdészeti
mennyiségi (az erdő léte kétségessé válik)
minőségi (jelentős növedékveszteség, minőségromlás)
 rágás, hántás
Rovarkár (7.10 ábra):
 növedékveszteséget okozók
 gyapjaslepke, cserebogár, aranyfarú lepke, fenyőpohók, apácalepke
 műszaki kárt okozók: szúfélék (háncsot károsít) – tövönszáradás
 betűzőszú

7.10 ábra: Rovarkár
Forrás: [60]
Gondatlanság:
 erdőtűz (lásd tűzkár)
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Szakszerűtlenség:
fakitermelésből származó károk:
 döntési kár (törés, kéregsérülés)
 közelítés (vágástéri anyagmozgatás)
védekezés:
 irányított döntés
 fa tövének jelölése a kívánt döntési irányba
 megfelelő technika
 közelítő nyomvonalhálózat jelölése
 fordítófák jelölése
 terelők kihelyezése
 sérült egyedek kitermelése a vágás végén

7.1.5 Kitermelt faanyagon létrejövő hibák
I. Légköri hatások okozta hibák
A) Repedések:
 a bütüfelület közelében a kötöttvíz is leadódik
 lépcsős repedés, bütürepedés, átmenő bélrepedés, bélrepedés, gyűrűrepedés
 rontja a kihozatalt
védekezés:
 téli kitermelés
 ne érje napfény a bütüfelületet
 döntés után azonnal S kapcsozni kell (T, K, B)
 S kapocs szára merőleges a repedésre
 a fa külső 1/3-ba
 2/3-a fában, 1/3-a kint
 teljesen bevert S kapcsoknál bonifikálás
 palástrepedés (felsértett kéregnél /közelítés, rakodás/)
 alakváltozás is felléphet:
vetemedés (egyenetlen évgyűrűszélesség)
kajszulás (a vetemedett fa csavarodik)
csavarodás
védekezés: szakszerű tárolás, gyors szállítás
II. Gombák okozta károk
A) Felületi elszíneződés:
 kitermelés
 sebfelület
 nedves, cukros felület, ásványi sók
 baktériumok
 elhalnak
 táptalaj a gombáknak
 felületi elszíneződést okozó gombák:
penészgombák
csak a kifolyó cukrokat bontják
 lehet zöld, rózsaszín, barna színelváltozás
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Kékülés (7.11 ábra):
 a fa szövetei közé hatol gombafonal, sejttartalmakat fogyaszt
 a gombafonal kék színű
 esztétikai kárt okoz
 élő és kitermelt fán is előfordulhat
védekezés ellene megfelelő tárolással

7.11 ábra: Kékülés
Forrás: [60]
B) Fülledés (7.12 ábra): több gomba együttesen okozza
1. szakasz:
 lilás, feketés foltok a bütün
 növekedés
 barnulás
2. szakasz:
 barna foltok kiterjednek, közöttük sárga foltok (korhadtak, fehér revesedés
3. szakasz:
 sárga foltok kiterjednek
 gombafonalak besűrűsödnek az ép részeken
 optimális hőm. 20 °C, optimális nedvességtartalom 18–28%
védekezés:
 téli kitermelés, szállítás
 minél hamarabbi feldolgozás
C) Korhadás:
 fehér és vörös revesedés
 kitermelt fán gyorsabban
 először szijács, geszt károsul

7.12 ábra: Fülledés
Forrás: [60]
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7.1.6 A fa keménysége
Az építési fa mechanikai, és szilárdsági jellemzőivel, a mérési módokkal, és a
kiértékelésekkel már részletesen foglalkoztunk az „Építőanyagok” című jegyzetben,
azonban a terjedelmi korlátok miatt a keménységre és a vizsgálati módokra nem tértünk
ki.
A faanyag egyik legfontosabb tulajdonsága a keménysége. E sajátosság alapján
különböztetünk meg puha- és keményfát, lágy- és keménylombos anyagot.
Keménységnek azt az ellenállást nevezzük, amelyet az anyag egy másik test
behatolásával szemben kifejt. A különböző fafajok anyaga különböző keménységű lehet,
de a sűrűség és a keménység között – azonos nedvességtartalom esetén – szoros
összefüggés van. Ugyanabban a fatestben a geszt keményebb a szíjácsnál, mérsékelt
égövi fák évgyűrűiben a kései pászta keményebb, mint a korai. A rostiránnyal
párhuzamosan mért keménység nagyobb, legalább kétszer akkora, mint a rostirányra
merőleges. A keménység nagyban befolyásolja a szilárdságot, a kopásállóságot és a
megmunkálhatóságot [63].
A keménység meghatározására kialakult vizsgálati eljárások két csoportba sorolhatók:
 statikus
 dinamikus keménységvizsgálati eljárások
Janka-féle keménységvizsgálati eljárás:
A Janka-féle keménységi szám megállapítására egy 11,284 mm átmérőjű acélgolyót
egyenlítőjéig, 5,642 mm mélységre nyomunk a vizsgálandó faanyagba. Az alkalmazott
félgömb, vetülete pontosan 1 cm2. A Janka-féle keménységi szám: HJ = F/ 100 (7.1
táblázat). A próbatest nagysága maximálisan 50×50×50 mm élhosszúságú kocka.
7.1 táblázat: Janka-féle keménységi skála
Janka-féle keménységi skála
Igen puha fák (nyárfák)
Puhafák (nyírfák)
Középkemény fák (szelídgesztenye fák)
Keményfák (bükkfák)
Igen kemény fák (bukszus fák)
Csontkemény fák (ében fák)

N /mm2-ig
<35
35–50
51–65
66–100
101–150
151>

Forrás: [62]
A Janka-féle keménységvizsgálat eljárás hibái:
A legtöbb fafajnál a gömbsüveg felületére vonatkoztatott legnagyobb keménység kb.
0,77 mm benyomódási mélységnél jelentkezik, tehát a Janka-féle keménységi számok
kisebbek lesznek, mint a gépen kijelzett maximális értékek.
A fenyőfélék és a lombfák más-más magatartást tanúsítanak a benyomott golyó
mélységének változásával szemben.
A benyomott golyó kisebb-nagyobb szöveti elváltozásokat idéz elő, kicsiny szöveti
szakadások állapíthatók meg, amelyek a behatolási mélységgel állandóan növekszenek.
A rostoknak oldalirányú eltolódása következtében hasító hatás is létrejön, amely
különösen a lombosfáknál kerül előtérbe.
A golyó benyomódásával a rostokkal párhuzamos irányú, a fatestre ferdén ható
nyomóhatás is jelentkezik.
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Brinell–Mörath-féle keménységvizsgálati eljárás:
Mörath a fa keménységének meghatározására a Brinell-féle golyós vizsgálatot
módosította, úgy, hogy csak a terhelőerőknél javasolt módosításokat.
Ehhez 10 mm átmérőjű acélgolyót használnak, amelyet az európai fafajoknál 500 N-os, a
nagyon kemény trópusi fáknál 1000 N-os terheléssel nyomnak a vizsgálandó faanyagba.
Igen puha fánál az acélgolyó benyomásához használt erő csak 100 N-os (7.2 táblázat).
A vizsgálatokhoz használt próbatest mérete 50×50×50 mm. Megállapítandó a bütü- és
oldalkeménység, az utóbbit a sugár és a húrmetszeteken kell vizsgálni.
Brinell–Mörath-féle keménységvizsgálati eljárás hibái:
A golyó benyomódásához az előírt háromféle nyomóerő alkalmazása az eljárást
bizonytalanná teszi.
A keménységi szám meghatározásához a gömbsüveg felületének az átlagos átmérőből
való kiszámítása pontatlan eredményeket ad, mert a fába benyomott gömbsüveg képe
nem mindig szabályos kör, hanem igen gyakran ellipszis alakú.
Az acélgolyó 10 mm-es átmérő mérete és mindig kis felületen hat, így hasító- illetve
ékhatással számolnunk kell.
A szélesebb évgyűrűk esetében a benyomódás vagy a korai vagy a késői pasztát érinti.
Tehát nem jellemzi az egész faanyagot.
7.2 táblázat: Fontosabb hazai fafajok Brinell–Mörath-féle keménysége
Fafaj, csoport
Igen puha fák:
Hárs
Fűz
Óriás nyár
Puhafák:
Lucfenyő
Erdeifenyő
Vörösfenyő
Középkemény fák:
Szelídgesztenye
Tölgyek
Bükk
Kőris
Hegyi juhar
Keményfák:
Akác
Gyertyán

Bütüfelületen
10–40
38
35
36
20–60
32
40
53
40–65
38
66
72
65
62
60–100
74
71

Oldalfelületen
5–20
16
16
12
10–30
12
19
19
20–40
18
34
34
–
27
30–60
48
36

Forrás: [62]
Krippel–Pallay-féle keménységvizsgálati eljárás:
Gömbsüveg alakú nyomótestet használunk, amelynek benyomódási mélysége 2 mm.
A benyomott gömbsüveg felülete 2 cm2.
A vizsgálatokhoz használt gömbsüveg-acélgolyó átmérője 31,834 mm.
Az eljárás előnye:
A benyomódás viszonylag sekély. A benyomott gömbsüveg nagy felülete biztosabban
adja meg a próbatest átlagos keménységét.
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Szanaev mikrokeménységi vizsgálati módszere:
Lehetőséget ad a korai és késői pászták elkülönített vizsgálatára.
A Szanaev-módszer lényege, hogy egy 60 µm sugarú, félgömb hegyű fémtűt 0,3 N
terheléssel egyenletesen 1,5 percen keresztül nyomnak a fába. A tű behatolási mélységét
0,01 mm pontossággal határozzák meg.
A vizsgálati eredmények jól reprezentálják az évgyűrűszerkezeten belüli keménységi
eltéréseket (7.3 táblázat).
7.3 táblázat: Évgyűrűszerkezeten belüli keménységi eltérések
Fafaj
Tölgy
Erdeifenyő

korai pászta
52
21

késői pászta
93
105

Forrás: [62]
Pevzoff dinamikai módszere:
Egy 25 mm átmérőjű acélgolyót 500 mm magasságból ejtenek a próbatest felületére.
Megmérik a benyomódás átmérőjét, és az átlagmérő alapján a keménység:

(7.1)
7.4 táblázat:Fafajok dinamikai keménysége
Fafaj
Vörösfenyő
Lucfenyő
Erdeifenyő
Jegenyefenyő

Dinamikai keménység
0,92
0,74
0,73
0,66

Fafaj
Akác
Bükk
Nyír
Nyár

Dinamikai keménység
1,27
0,96
0,82
0,69

Forrás: [62]

7.2 Faszerkezetek diagnosztikája
Épületeinken általában két jellemző beépítési módnál találkozhatunk faszerkezetekkel:
 a tető ácsszerkezeténél, illetve
 a fafödémeknél.
A hagyományos ácsszerkezetek diagnosztikája
A diagnosztikai tevékenység során elsősorban azt vizsgáljuk, hogy az adott szerkezet a
vele szemben támasztott követelményeket milyen szinten képes kielégíteni. Egy 100
éves fedélszéktől természetesen nem várható el, hogy megfeleljen az EUROCODE mai
előírásainak. A szerkezet aktuális állapotának értékeléséhez szükséges lehet megismerni,
hogy az építés idején milyen méretezési elvek alapján készítették a fedélszékeket. Az
egyszerű, járatos méretű fedélszékek elemeit legtöbbször nem méretezték, hanem a
korábban jól bevált, mesterségbeli tudás alapján ismert faméreteket alkalmaztak. A
jelentősebb épületek ácsszerkezeti faanyagának keresztmetszeti méreteit a század első
felében azonban már egyszerű méretezési eljárással határozták meg.
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Az egykori számítási módszerek lényegében egyszerű „ökölszabályokon” alapultak, de a
sok évtizedes tapasztalattal felvértezve viszonylag nagy biztonsággal határozták meg az
ácsszerkezet állékonyságához és tartósságához szükséges faméreteket. Az egyszerű
méretezési eljárás során az ácstetők gerendáit (közelítéssel) csomópontokban érintkező
rácsrudaknak tekintették. Az egyes rúdelemeket általában csak húzásra, nyomásra,
illetőleg hajlításra ellenőrizték.
A méretezés során az alábbi körülmények ráhatását vették figyelembe:
a) A nagyon egyenetlen (ferdeszálú, csomós, repedezett) faanyag esetén a
szilárdság nagyon lecsökkenhet.
b) A faanyag szilárdsága különböző irányokban lényegesem különbözik.
c) A fa beszáradása következtében az illeszkedések, kapcsolatok meglazulnak, és
ülepedések állhatnak elő.
d) Az ácsiparban szokásos munkamódszerek mellett pontos összeépítésre nem lehet
számítani. Ezért nagy biztonsági rátartással kell méretezni, és nemcsak a
szerkezet építéskori, hanem jövőbeni helyzetét és állapotát is figyelembe kell
venni.
e) A faanyag zsugorodása hosszirányban a legtöbb fafajtánál elhanyagolható,
harántirányban viszont jelentősebb. Ezen belül a gyűrű irányú (érintő irányú)
zsugorodás megközelítőleg kétszerese a sugárirányú zsugorodásnak.
f) A zsugorodás mértéke függ a fa fajtájától, és a tavasz/őszi gyűrűk vastagságának
arányától.
g) A zsugorodás egyenlőtlen mértéke (pl. nem egyenletes, vagy hirtelen száradás,
egyenlőtlen növésű fatörzs) a faanyag elgörbülését, vetemedését, repedését idézi
elő.
h) Bélt tartalmazó („beles”) faanyag a száradás során mindig megreped.
i) A ferdeszálúság hatására a fa szilárdsága csökken.
j) Csomók hatására a hajlítási húzószilárdság általában lecsökken.
k) A friss vágású, nedves fa hajlítószilárdsága általában fele a légszáraz fáénak,
alakváltozása pedig 1,5–2,5-szer nagyobb.
l) A fedélszéki geometria kialakítását befolyásolja, hogy állandó terhelés alatt a fa
jelentékeny lassú alakváltozást szenved, különösen akkor, ha nedves.
m) Számítani kell az idők során a fakorhadás, illetve rovarrágás miatt bekövetkező
szilárdság csökkenésére is.
n) Figyelembe kell venni a faanyag ismételt igénybevételek hatására bekövetkező
fáradását [5].

7.2.1 Az ácsszerkezetek meghibásodása
Sok évtizedes tapasztalat, hogy amíg a fa zárófödémeknek átlagosan mintegy 30%-a
károsodott, addig a fa fedélszékekbe beépített faanyagnak csak alig 5%-át szükséges
biológiai állapota miatt cserélni. Ennek a kis számaránynak ellentmondva az 50–150 éves
épületek tetőinek ácsszerkezeteinél mégis gyakran sort kell keríteni a felújítási
beavatkozásra. A probléma forrása a különböző anyagok eltérő öregedésében, illetve a
nem azonos várható élettartamú elemek egy csomóponton belüli összeépítésében
gyökerezik. A faanyag várható élettartama nedvességtől védetten 100–200 év. A
hagyományos tetőhéjazatok várható élettartama lényegesen kevesebb, mintegy 30–60
év. Ez azt jelenti, hogy az ácsszerkezet várható élettartamának ideje alatt a héjazatot
(típusától függően) minimum 2, de akár 6 alkalommal cserélni kellene! Amennyiben a
héjazatcsere, illetve felújítás elmarad, akkor a fedés hibái miatt nedvesedő faszerkezet
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várható élettartama rohamosan csökken. A hagyományos tetőhéjazatok várható
élettartamát nem érik el a héjazat kiegészítő (rendszerint vaslemez, horganyzott
vaslemez, vagy horganylemez anyagú) bádogos szerkezeteinek várható élettartamai. Ez
az élettartam korábban 10–20 év volt. Nagyvárosaink szennyezett levegőjének hatására
azonban napjainkra a hagyományos bádogos szerkezetek várható élettartama alig 5–10
évre csökkent. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő fémlemez szerkezeteket a héjazat
várható élettartamának ideje alatt legalább 3 esetben, de szélsőségesen akár 10
alkalommal is cserélni kellene ahhoz, hogy az ácsszerkezet tartósan száraz állapotát
biztosítani tudjuk. Ez a gyakori csere természetesen a valóságban elmarad, így az
ácsszerkezet beázása, és nedvesség hatására történő tönkremenetele éppen azokon a
kényes, nehezen hozzáférhető csomóponti elemeknél kezdődik meg, ahol a fedés
vízzárósága egyébként is a leggyengébb (hiszen éppen ezért kellett a vízzáró héjazatot
kiegészíteni vízhatlan fémlemez szerkezettel!). Napjaink felújítási gyakorlatában a
várható élettartamok alapján tervezett és megvalósított cserékre nem kerül sor. Az
ácsszerkezetek károsodása tehát elsődlegesen a korrodált fémlemez szerkezeteken át
bejutó, másodlagosan a tönkrement héjazaton átjutó csapadékvíz romboló hatására
meginduló korróziós folyamatokkal (biológiai és szilárdságvesztési károsodások)
jellemezhető. Az ácsszerkezetek tönkremenetelének gyakorlati formája: a faanyag
szilárdságvesztése. E tekintetben rendkívüli jelentőséggel bír, hogy a korróziós
tönkremenetel elsőrendű teherviselő elemet érint-e, vagy csupán alárendelt szerepet
játszó faelemeket. Ennek ismerete befolyásolja a felújítási beavatkozás módját, építéstechnológiáját, és ezzel párhuzamosan a felújítás költségeit. Alárendelt szerepű
szerkezeti elemnél egyszerűen megoldható a teljes csere. Szerkezeti szempontból
lényeges teherviselő elemek cseréje azonban gyakran olyan mértékű bontást igényel,
hogy célszerűbb a beavatkozást a statikai modell ideiglenes átalakításával, részleges
elemcserével végrehajtani. Ehhez természetesen a szerkezet erőjátékának megközelítően
pontos ismeretére, és minden esetben gondos statikai tervezésre és mérlegelésre van
szükség [64].
Az ácsszerkezeti elemek meghibásodását alapvetően három jellegzetes megjelenési
formában figyelhetjük meg:
a) A szerkezeti elemek deformációja (elcsavarodása, repedése, vetemedése) vagy
lehajlása.
b) A szerkezeti elemek törése.
c) A csomóponti kapcsolatok deformációja (elnyíródás, vagy szétcsúszás).
A károsodások kiváltó okuk szerint lehetnek:
 biológiai eredetűek,
 túlterhelésből származók,
 csomóponti jellegű károk,
 tervezési, kivitelezési és üzemeltetési hibákból származó károk,
 tűzkárok,
 rendkívüli erőhatásokból származó károk.
Az ácsszerkezetek állékonyságát leggyakrabban a biológiai eredetű károsodások
veszélyeztetik, mert a károsítók megtelepedésével – legyen az gomba vagy rovar – a
tartóelemek szilárdsága ugrásszerűen csökken. A gombakárosítás csak beázási helyeken
vagy egyéb nedvesedéssel érintett helyeken alakulhat ki, míg bizonyos rovarfajok a
légszáraz fában is megtalálják létfeltételeiket. A gombakárosítást, gombásodást fehér,
szürke, sárgás barna, barnás bevonatok, szövedékek, vagy ún. termőtestek jelenléte
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árulja el, de csak az esetek kisebb részében, mert a lezajlott, régebbi keletű károknál
csak a korhadás tényével, az elkorhadt faelemekkel találkozunk. Sokszor – ezek gyakran
rejtett volta miatt – még ezek felfedezésük is gondos munkát kíván. A nedvesség eredetű
foltosodások, sókivirágzások megtévesztők lehetnek, mert hasonlíthatnak gombásodásra,
faanyagvédelmi szakember azonban biztosan felismeri már egyszerű helyszíni szemlén is
a károsodás típusát. A rovarkárt a rovarok kirepülési nyílásai, a rágott fafelszínek, a
megbontott felszín alatti furatliszt, rágcsálék árulja el [64].
A biológiai károsítások érdemi jelentőségét, vonzatait, a faelemek megerősítésének,
cseréjének szükségességét jó, ha faanyagvédelmi szakértő megnyugtató biztonsággal
tisztázza, még a felújítás előkészítő fázisában. A rejtett hibák kérdéskörében is komoly
szerepe van a biológiai eredetű károknak. Jellemző rejtett hibakörnyezetet jelentenek az
attikafalak, térdfalak, ahol gyakori bizonyos tetőszerkezeti elemek (kötőgerendák,
térdfali oszlopok, kötőgerenda alatti sárgerendázat, szarufák) végszakaszainak falba
ágyazott elhelyezése. A károsodások gyakran olyan éles terjedéshatárral alakulnak ki,
hogy egyszerű helyszínbejárással, -szemlével még gyakorlott szakember sem veszi
észre, hogy a falon belüli fa elemszakaszok már akár teljes keresztmetszetben
elpusztultak, korhadékká váltak. Bizonyos gombakárosítások a faelemek belső részét
érintik, a külső faréteg ép, ezt is többnyire csak szakvizsgálat deríti fel, mert sokszor
nem látszik áruló jel. Épületekkel kapcsolatos ácsszerkezeteken elsősorban a különböző
felépítésű fedélszékeket, tetőszerkezeteket értjük, de tágabb értelemben ácsszerkezet a
favázas épületek falait alkotó faelemekből összeállított szerkezet, mely faelemek közötti
teret leginkább téglafal tölti ki, s a faváz vagy látszó, vagy vakolattal takart. Az
ácsszerkezetek állapotvizsgálatára, állaguk dokumentálására több okból lehet szükség:
 tulajdonos, épülethasználó által észlelt konkrét biológiai károsítások esetén,
 épületek, építmények felújításának előkészítéseként, leginkább tervezői, statikusi
igény kiszolgálására,
 tetőtérbeépítések esetén, szintén előkészítő munkafázisként. Az építtető számára
is hasznos anyagot jelentő faanyagvédelmi szakvéleményt az építési hatóság is
kéri az engedélyezési eljáráshoz.
A konkrét biológiai káreseteknél a vizsgálat alapján elkészült szakvélemény tartalmazza a
kármegszüntetési
teendőket,
elvégezhető
a
szakszerű
helyreállítás.
Az
épületfelújításokkal, tetőtérbeépítésekkel kapcsolatos állagvizsgálatok eredményei
alapján pedig kiderül, hogy az ácsszerkezet megtartható, vagy elbontandó, illetve milyen
szerkezeti beavatkozásokra (elemcserék, megerősítések) és faanyagvédelmi teendőkre
van szükség a szerkezeti rendeltetés további biztonságos ellátásának érdekében, s
természetesen a faanyagvédelmi vonatkozások is a szakvélemény részét képezik. A
vizsgálatokat csak faanyagvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező személy
végezheti [64].

7.2.2 A farontó gombák károsító hatása
A gombák a növényvilághoz tartoznak, annak egyik törzsét alkotják, de felépítésükben,
táplálkozásukban a többi növénytől eltérnek. Tenyészőtestük a szabad szemmel nem
látható hifafonalak összességéből áll, melyet tömegében gombaszövedékként
(szaknyelven micéliumként), már esetenként szemmel láthatóan is észlelhetünk. A
gombavilág táplálkozásilag is felosztotta a környezetet, illetve a hasznosítható szerves
anyagokat. Az építészetben, beépített fánál, bútoroknál, használati fatárgyaknál szerepet
játszó gombákat a szakirodalom farontó gombáknak nevezi, melyek táplálkozási
szempontból a szaprofita gombákhoz tartoznak. A gombák fejlődéséhez, tenyészetük
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fennmaradásához a tápanyagot jelentő faanyagon túl alapvető környezeti feltételek is
szükségesek,
i. víz,
ii. levegő,
iii. megfelelő hőmérséklet.
Légszáraz fát gomba nem veszélyeztethet, a fa 13% körüli nedvességtartalma a
létfeltételi küszöbérték alatt van, legalább 30% körüli víztartalom szükséges a farontó
gombák megtelepedéséhez, a tenyészet megindulásához. Ha tehát a faanyag,
faszerkezet légszáraz érték közeli állapota (pl. évszázadokon át) folyamatosan fennáll,
ilyen hosszú idő alatt sem fenyegeti azt gombaveszély. A gombakár kialakulása tehát
akkor és ott történhet meg, ha szakszerűtlen beépítés miatt (pl. csapadékvíz a faház alá
folyik) vagy időszakos hibák (pl. tetőhiba, vízvezetékhiba, épületüzemeltetés során
létrejött nedvesedés) következtében tartósan (több hét, hónap) is fennáll a magasabb
nedvességtartalom [64].
A már kifejlődött gombatenyészet bizonyos gombafajoknál a tápanyagbontás
(korhasztás) melléktermékeként olyan mennyiségű vizet is produkálhat, hogy a külső
nedvességforrást kiválthatja az önellátás, ez elsősorban a könnyező házigomba (Merulius
lacrymans) egyik jellemzője, ami egyben fokozott veszélyességének is egyik oka. A
levegő nedvességtartalma is szerepet játszik a gombák életében, mert a zöld
növényekkel ellentétben párolgásgátló képességük nincsen. Ezért a nyirkos, párás,
szellőzetlen, légcsere nélküli épületbelsők ideális tenyész feltételeket jelentenek
számukra. A fa túl nagy (70% fölötti) víztartalma már gátló hatású, a vízzel telített, ill.
víz alatti faanyag már nem alkalmas tápközeg a farontó gombák számára, mert a másik
létfeltételt, a szabad levegőt a víz kiszorította.
A levegő, mint létfeltétel az épületekben adott, objektív tényező, a gombák számára
megfelelő hőmérséklet gyakorlatilag ugyanúgy vehető számításba, mert a farontó
gombák fejlődésének (károsításának) hőmérsékleti tartománya 5–35 °C közé tehető, e
tartományokon kívüli közelebbi sávokban fejlődésük leáll, stagnál, biztos hőhalál a
fehérjemolekulák kicsapódását jelentő 60 °C fölött áll be, az időjárási fagyot pedig jól
elviselik a tenyészetek.
A farontó gombák által okozott elváltozások közül a beépített faanyagnál több fakároítő
gombával találkozunk:
Könnyező házigomba (Serpula lacrymans):
Az épületek szerkezeti faanyagának legveszedelmesebb gombakárosítója. Nevét arról
kapta, hogy a faanyag lebontása során keletkező vizet képes kondenzálni és így
szárazabb környezetben is biztosítja magának az életfeltételeihez szükséges
nedvességet. Gombafonalai vastag tégla, kő vagy betonfalon is keresztülnőnek,
épületgépészeti járatokban, repedésekben, fugákban akár több emelet magasságig alig
észrevehető módon terjednek és így a szomszédos épületekre is átfertőzhetnek.
Leggyakrabban pincékben, alagsori, földszinti helyiségekben, födémeken, csőtörésből,
beázásból eredő nedvesedés miatt jelennek meg. Mind a fenyő, mind a lombos
faanyagokat károsítja. Reves korhasztás során a faanyag köbös széttöredezést és teljes
szilárdságvesztést okoz. Szinte mindent megeszik, ami az útjába akad és ami cellulózt
tartalmaz:
könyveinket,
vásznakat,
fából
készült
hangszereket,
parkettát,
falburkolatokat, tartószerkezeti faanyagokat stb.
A gomba az aljzaton kezdetben, mint fehér vattacsomó jelenik meg majd az intenzív
növekedése során vöröses-barnává válik. Szürkésfehér gombafonalai erősek, de
széttörhetők. Aljzaton elterülő vastag, puha húsú termőteste, fehér szegélyű és akár
több négyzetméternyi átmérőjűre is megnőhet. Egy-egy termőtestben több milliónyi
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spóra is lehet, melyek csíraképességüket még száraz környezetben képesek akár 2-3
évig is megőrizni.
A könnyező házigomba által megtámadott faanyagon a károsítást megszüntetni nem
lehet! Az ilyen faanyagot ki kell bontani, a károsodott részt szanálni, a fertőzött
faanyagot előírások szerint elégetni vagy elföldeli. Gombafertőzött faanyagot épületbe
behurcolni még fűtési céllal sem szabad! Mivel a fertőzött faanyag épületekből való
kiirtása meglehetősen körülményes, szakkivitelezői feladat. A fertőzött talajt, feltöltést el
kell távolítani, a gombaképleteket összegyűjteni, a fertőzött falazatrészt szükség esetén
visszabontani vagy teljes keresztmetszetében hő- és vegy kezelni kell. Gyakori
tapasztalat, hogy a házilag, szakszerűtlenül elvégzett könnyező házigomba mentesítés és
a helyreállítási munkák befejezése után a gomba a falazatból ismét visszafertőz.
Könnyező házigomba fertőzés felismerése esetén célszerű azonnal faanyagvédelmi
szakértőhöz fordulni [65].


7.13 ábra: Könnyező házigomba
Forrás: [65]
Pincegomba (Coniofora puteana):
Gyakori farontó gomba, amely a kül-, vagy beltérben lévő nedves felületekhez,
falazatokhoz közvetlenül kapcsolódó fenyő illetve lombos faanyagot károsítja. Főként
rosszul szigetelt épületekben, pincékben, nedves fafödémeken, padlókon, falburkolatokon
fertőz. A könnyező házigombához hasonlóan intenzív barna korhadást, a faanyag köbös
széttöredezését, és teljes szilárdságvesztést okoz.
A falon ugyan nem szövi magát keresztül, de felületén mégis gyorsan terjedhet.
Viszonylag magas nedvességigényű, ezért a falazat illetve a faanyag kiszáradásával
szükséges életfeltételei is megszűnnek. Fonálkötegei jellegzetesen egy pontból kiindulva
legyezőszerűen kúsznak szét. Termőteste vékony, hártyaszerű, de később
megvastagodik és törékennyé válik. Gyakran telepszik meg kékült, más gombák által
már károsított faanyagon, vagy egyéb cellulózt tartalmazó tárgyakon. Az épületek
légtechnikai, szellőzési és szigetelési feladatainak alapos megtervezésével és
kivitelezésével, alapos megelőző faanyagvédelmi kezeléssel megjelenése megelőzhető.
Kiírtása szakkivitelezői munkát igényel.


7.14 ábra: Pincegomba
Forrás: [65]
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Házi kéreggomba (Poria vaporaria):
A épületeinkben a leggyakrabban előforduló, barna korhadást okozó gomba. Főként tető
és padlásterekben, hibás tetőhéjazatok miatti beázások, vápák, tetőablakok
környezetében, vagy folyamatosan nedvesedő födémeken találkozunk vele. Mind a régi,
mind az újonnan beépített fenyő illetve lombos faanyagot megtámadja. Meglehetősen
meleg és vízigényes faj, 40% feletti nedvességigénye és 26 °C körüli hőmérsékleti
optimuma van. Ennek ellenére a hosszú, szárazabb periódusokat is könnyedén átvészeli
és az ismét átnedvesedő faanyagon újra feléled. Nagyon agresszív faanyagkártevő.
Termőteste a faanyag felületén vastagon összefüggő, hófehér, csövecskés
kéregbevonatot képez. Fonálkötegei a falazatot is átszőhetik, ezért kiirtásához a felületi
fertőtlenítés mellett a falazat hőkezelését és vegyszeres mélyvédelmét is el kell végezni.
A fertőzés megszüntetését – mint minden más gombamentesítés esetében is – a
nedvesedést kiváltó okok megszüntetésével kell elkezdeni.
A gombamentesítésit célszerű szakkivitelezőre bízni.


7.15 ábra: Házi kéreggomba
Forrás: [65]
Fenyő lemezes tapló (Geophyllum abietinum):
Tetőszerkezetek beépített faanyagának, illetve kültéri faszerkezetek (pergolák, kerítések,
fahidak stb.) jellegzetes károsítója. Kártétele gyakran nem szembetűnő, mivel spórái a
repedéseken át jutnak a fatestbe, és faanyagot belülről kifelé haladva, a külső felületet
épen hagyva korhasztják. A faanyag előbb lemezesen majd kockásan esik szét. A
változatos alakú többnyire aljzaton fekvő, ritkán konzolos barna húsú termőtestek is
gyakran a repedésekből bújnak elő, mire viszont láthatóvá válnak, a faanyag belseje
szinte már teljes keresztmetszetében tönkretették. Az épnek tűnő felület
megkopogtatásakor a szerkezet üresen kongó hangja a gombafertőzés jelenlétéről
árulkodik. Szárazságtűrése igen nagy, beépített faanyagban évekig lappanghat de
újranedvesedés, beázás után életre kelve újra aktívan korhaszt. A megelőzés
szempontjából fontos a fa száradása során keletkező repedések, fertőzési kapuk gondos
és alapos védőkezelése.


7.16 ábra: Fenyő lemezes tapló
Forrás: [65]
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8 ÉPÍTÉSI ÜVEGEK DIAGNOSZTIKÁJA. ÜVEG HIBÁK

8.1 Az építési üvegek hibái
8.1.1 Építési üvegek anyagában rejlő hibák
8.1.1.1 Nikkel-szulfid (NiS) zárványok
Az üveg gyártásakor a még forró üveg felülete érintkezhet nikkel tartalmú fémes
berendezésekkel pl. hengersor felületével. Az üvegbe diffundáló nikkel átalakul és nikkelszulfid NiS zárványt képez, kb. 10 ezer m2 üvegfelületre jut egy darab NiS (8.1 ábra).
Jelentősége a felmelegedő üveghomlokzatoknál van, amennyiben edzett üvegből készült.
A NiS zárvány az üvegben lokális feszültségkoncentrációt okoz, mely meghaladhatja az
húzó szilárdságát, így az eltörhet. Az üveg törésképe jellegzetes, így könnyen
felismerhető az ún. „macskaszem” effektusról, mivel két egymás mellett lévő elliptikus
töret képződik a környezetében (8.2 ábra). A teherhordó üvegszerkezetek esetén ki kell
zárni a spontán törés veszélyét, így a Heat-soak teszt elvégzése szüksége [66].
Megoldás: Heat-soak teszt elvégzése

8.1 ábra: Nikkel-szulfid zárvány mikroszkópos felvétele
Forrás: [67]
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8.2 ábra: Beépítést követően eltört előtető üveg, és a meglelt „macskaszem”

8.1.1.2 Heat soak teszt
A heat soak teszt olyan eljárás, amely felfedi a spontán törést okozó NiS zárványokat az
edzett üvegben. Az eljárás során az edzett üveget egy kamrába teszik, és ott felmelegítik
kb. 290 ºC-ra, hogy felgyorsítsák a nikkel-szulfid térfogat-növekedését. Ennek
következtében a nikkel-szulfid zárványokat tartalmazó üveg eltörik a kamrában, így
csökken annak a kockázata, hogy később esetleg beépített állapotában törjön el. A heat
soak eljárás nem nyújt 100 százalékos biztonságot, de jelentősen lecsökkenti a
hőtörés kockázatát. Az erre vonatkozó szabvány az EN 14179. Az előfeszített üvegnél
lényegesen kisebb a spontán törés előfordulásának esélye, mint az edzett üveg esetén,
és olyankor használható, amikor fokozottabb teherbírás szükséges, de a biztonsági
üvegezést nem kimondottan írták elő [68].

8.1.1.3 Optikai feszültségmérés
Optikai feszültségméréssel észlelhetők:
 az üvegben lévő feszültségkoncentrációk
o pl. NiS jelenléte,
o az üvegperemek feszültség koncentrációi,
o furatlyukak, kivágások környezetében lévő feszültség koncentrációk.
 a hőkezelési „nyomok” az ún. „leopárd foltok” és ezáltal az edzés minősége,
egyenletessége (8.3 ábra).
Ha keresztezett polárszűrők közé kettősen törő anyagot (pl. egy plexilapot) helyezünk, és
fehér fénnyel megvilágítjuk, színes interferenciaképet kapunk.
Egyes fényviszonyok mellett a hőkezelési eljárással készült üveg polarizációs mezői
mintaszerűen láthatóvá válnak. Ez a hatás tehát fizikai okokra vezethető vissza és az
ESG ill. TVG kivitelű üvegek jellegzetessége (8.4 ábra).
Ez a jelenség egy szivárványos vagy sötét árnyalatú meghatározott geometriai mintázat
formájában jelenik meg, amely bizonyos fényviszonyok mellett, különösen polarizált fény
jelenlétében válhat láthatóvá (nevezik „edzési nyomnak” vagy „leopárd foltnak” is). A
jelenség oka a hőkezelési folyamat során végzett gyors lehűtés következtében fellépő
helyi feszültség. Az anizotrópia a hőkezelt üveg sajátosságai közé tartozik, és nem
tekintendő hibának [68].
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8.3 ábra: Hőkezelési „leopárd foltok” edzett üvegben és sarokfeszültségi trajektóriái
Gyártás utáni ellenőrzés: feszültségkoncentrációk ill. eloszlása edzett üvegeknél

8.4 ábra: Élek fotóoptikai vizsgálata: él elégtelen edzése, hőkezelt üveg éle, edzett üveg
éle; az üveg él környezetének feszültsége. Pankhardt K.: Fotóoptikai software, 2008
Az edzett üveg termék minőségét, bár termék szabványokban meghatározzák, a
termék minősége függ az adott gyártótól (más építőanyag esetén is így van). Az edzés
(hőkezelési eljárás) összetett folyamat. Az edzés célja a fizikai paraméterek kedvező
befolyásolása gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve.
Következőekben azon tényezőket ismertetjük, melyek követlen befolyásolják az edzés
során a termék minőségét:
 eltérő vastagságú üvegek másképp melegszenek fel, így eltérhet a hűtés előtti
hőfokuk, amennyiben azonos sebességgel haladnak a felfűtés során és egy
konstans értékre (pl. sugárzásos elven működő kemencéknél 695 °C, konvekciós
FCH (Forced Convection Heater) kemencéknél 670 °C-ra) van felfűtve a kemence;
 az üveg névleges és tényleges vastagságbeli eltérései, amennyiben az
edzőkemence beállításait a névleges vastagsághoz határozták meg;
 az üveg színe (vas-oxid-tartalma) miatt más ütemben melegszik fel az üveg, így
eltérő lehet a hűtés előtti hőmérséklete, ezáltal az előfeszítés mértéke;
 az üveg pl. LOW-E bevonatos-e? (más ütemben melegszik fel a bevonatos üveg, a
nem bevonatoshoz képest, így más lehet a hűtés előtti hőmérséklete, ezáltal az
előfeszítés mértéke);
 az üveg élei mentén (és furatlyukaknál) eltérő hőmérsékleti gradiens alakul a
lehűtéskor, mint a tábla középnél, így eltérő az előfeszítés mértéke a tábla
középhez képest;
 az üveg éleinek minősége befolyásolja az edzést, mivel gyengébb minőségű
élmegmunkálásnál a lehűlés gyorsabb, ezáltal jobban fel kell fűteni az üveget
(mely a vékonyabb üvegeknél hullámosodást okozhat);
 a furatlyukas üvegeknél az élmegmunkálás minősége is befolyásolja az edzést;
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a berendezések karbantarása, működése pl. fúvókák eltömítődésekor nem
egyenletes hűtés biztosított, így az üveg előfeszítésének mértéke, egy táblán belül
is eltérő lehet.
A felsorolt tényezők tekintetében könnyen belátható, hogy bár az üveg fizikai értelemben
véve homogén, izotróp, rideg anyag, nem elegendő a tervezéskor csupán az elméleti
megfontolások alapján eljárnunk.
Az edzés (hőkezelés) hatékonyságát [66] is
vizsgálhatjuk a gyártók termékeinek összehasonlításakor, annak függvényében, hogy a
tervezés során az építési üvegek kiválasztásakor mely szempontok érvényesülnek
mértékadóan.

8.1.2 Az építési üvegek gyártása során keletkező hibák
8.1.2.1 Élmegmunkálás, furatlyuk kialakítás, kivágások
Az üvegtáblák tönkremenetele nagyobb valószínűséggel a vágásból (8.5 ábra), utólagos
megmunkálási eljárásokból (élmegmunkálás, furatlyuk kialakítás stb.) származó
mikroszkopikus repedésekből indul ki és terjed tovább.

8.5 ábra: Üveg kivágási mintái és éle a kivágást követően
Az élmegmunkálás következtében az üvegtábla élei több mikroszkopikus sérülést,
hibahelyet tartalmaznak a táblaközéphez képest, melyet elektronmikroszkópos
felvételekkel is szemléltetünk (8.6. ábra).
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a) zámolt él, bal o.: ×100; jobb o.: ×1000
nagyítás

c) polírozott él, bal o.: ×100;jobb o.: ×1000
nagyítás

b) vágott él ×300 nagyítás

d) felületi karcolás ×20
nagyítás

8.6 ábra: Az üveg mikroszkopikus sérülései
Forrás: [66; 73; 74; 75; 76]
Az üvegtábla különböző tartományait szilárdságilag nem lehet azonosnak tekinteni. Ezt
alátámasztja az EN 13474-3:2003 szabványban megadott konstans 0,8 értékű csökkentő
szorzótényező is, melyet az élek tervezési hajlító szilárdságának számításához kell
alkalmazni, szorozva a táblaközép tervezési hajlító szilárdsági értékét.
A felületen keletkező karcolások miatt pl. a járható üvegfödémek, lépcsők minimum
három rétegből épülnek fel. A felső réteg funkciója a védelem, az alsó két réteg a
teherbírásért felel (8.7 ábra).

Védő réteg
Teherviselő réteg

Járható üveg felépítése
8.7 ábra: Járható üvegezés felépítése

8.1.2.2 Hőszigetelő üvegek hibái
Hőszigetelő üvegszerkezetek gyártási követelményei:
 minőségileg megfelelő nyersanyagok felhasználása,
 vágási pontosság a megengedett tűréshatárokon belül,
 az üvegszerkezetre vonatkozó adatoknak a távtartóban való pontos jelölése. Ezek
a következők: gyártó cég, gyártott szerkezet felépítése, gyártás ideje, „U” – érték,
azonosító szám,
 az elsődleges tömítés tökéletes, légmentes zárása,
 a peremkötéshez használatos másodlagos tömítés (polisulfid, poliuretán)
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buborékmentes egyenletes felhordása a jó mechanikai kötés érdekében, legalább
90%-os gáztöltöttség (ellenőrzése pl. HELANTEC típusú gáz analizátor, megadja
az üvegszerkezet töltöttségi fokát, %-ban),
minőségi páraszűrök használata,
Az üvegszerkezet a gyártást követően –60 °C-on sem párásodhat be [69].

8.1.2.3 Hőszigetelő üvegek párásodása
A két üvegréteg között megjelenő párásodás a tömítetlenség jele (8.8 ábra). Megjelenése
után nem visszafordítható vagy megszüntethető folyamat, a szigetelőüveget cserélni kell.

8.8 ábra: Hőszigetelő üvegben felhalmozódó pára, nedvesség lecsapódása
Bizonyos a műanyag nyílászárókkal szemben támasztott követelmények teljesüléséről
csak helyszíni mérésekkel gyűjthetünk adatokat, azok ugyanis a beépítés módja és helye
szerint eltérőek lehetnek. Ilyen a megfelelő hő és zajszigetelés ellenőrzése és a szellőzés
vizsgálata. A nyílászárók épületünkben hőhidat jelentenek, ennek mérésére alkalmas a
hőkamerás más néven termográfiás vizsgálat. Ezzel a módszerrel láthatóvá válik a
hőveszteség és annak helye is pontosan behatárolható. A mérés elvégzéséhez legalább
15 °C hőmérsékletkülönbség szükséges, valamint csapadékmentes időjárás. A
homlokzaton elhelyezkedő ablakokról és ajtókról fénykép készül hőkamerával (8.9 ábra).
A felvételeken különböző színárnyalatokból lehet kiolvasni, hogy hol szökik ki a meleg a
lakásból és hol áramlik be a hideg levegő. Ezt a módszert a szigetelések
szükségességének megállapítására és a minőségük ellenőrzésére fejlesztették ki. [5]

8.9 ábra: Ablak hőkamerás vizsgálata
Forrás: [70]
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8.1.3 Külső (környezeti) hatások
8.1.3.1 Hőtörés
Az
üvegek
hirtelen
hőmérsékletváltozásra
általában
érzékenyek.
A
hőmérsékletváltozással
szemben
ellenállásuk
(hőlökés-állóságuk)
a
hőtágulási
együtthatójuktól, a hővezetési tényezőjüktől és a szilárdságuktól függ.
Az üveg kiválasztásának korai szakaszában számos tényezőt kell figyelembe venni,
amelyek mind befolyásolhatják a végtermék hőtörésének kockázatát. Az egyik ilyen
tényező, hogy az üveg árnyékolva lesz-e. Amikor az épület kiugró részei részben
leárnyékolják az üveget, akkor az árnyékos területek hidegebbek lesznek, és feszültség
alakulhat ki az üvegben, ami hőtörést eredményezhet. Az üveg napsütötte része
mennyire melegszik fel, nagyban függ az adott üveg napenergia elnyelésétől, ami
üvegtípusonként változó [68].
Építőanyagok egybeépíthetőségekor ügyelni a hőtágulásból
feszültségekre: rugalmas tömítők alkalmazása, dilatációs terv.

származó

többlet

8.1.3.2 Nedvességhatások
Tanulmányok (Marshall et al., 1977) kimutatták [71], hogy az üveg hőkezelése
jelentősen javítja a degradációval szembeni ellenállást, tehát az üvegek kültéri
alkalmazásánál, mikor az üveg felülete ki van téve nedvesség hatásoknak (8.10 és 8.11
ábrák), edzett vagy hőkezelt üvegek alkalmazása javasolt (8.12 ábra).

8.10 ábra: Üveg előtető „vakulása”, átlátszósága csökken a felületén lévő
nedvesség és szennyezők hatására (kilúgozódás jelensége)
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8.11 ábra: Vízmolekula és üveg kölcsönhatása
Forrás: [72]

8.12 ábra: Az üveg időbeni teherbírás csökkenése
Forrás: [72]
A lamináló anyagok kis mértékben a levegőből nedvességet tudnak abszorbeálni. A
hőkezelt, edzett üvegrétegek hullámosodása következtében a lamináló anyag nem tudja
tökéletesen kitölteni a hézagokat, így laminálás a peremek mentén sem lesz tökéletes. A
bejutó nedvesség idővel csökkenti a fólia adhéziós képességét és a rétegek szétválásához
(delaminációjához) vezethet (8.13 ábra). Ez különösen nagy problémát jelent a
teherhordó üvegszerkezetek esetében. Megoldás: kellően vastag lamináló anyagok
alkalmazása, mely ki tudja tölteni az üveg rétegek közötti hézagokat.

8.13 ábra: Laminált üveg: üvegperem delaminációja
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8.1.4 Tervezési, kivitelezési hibák


Tömítetlenségi problémák (8.14 ábra, 8.15 ábra):

8.14 ábra: Zárógumi-tömítés folytonossági hibája, hézagzáró profil algásodása

8.15 ábra: Portál hőszigetelő üvegezése: hőszigetelő üvegegységek kézzel
bemozgathatók, mivel körben hiányzik a tömítés, így fokozottan balesetveszélyesek


Beépítésnél nem megfelelő kiékelés, az üveg „befeszítése” a peremszerkezetbe
(8.16 ábra):

8.16 ábra: Peremszerkezet és az üveg nem illeszkedik, a hajlított üvegben
többletfeszültséget okozott
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Beépítésnél elégtelen aláékelés (8.17 ábra):

8.17 ábra: Hőszigetelő üveg sarkából kiinduló repedés


Szerkezeti elemek korróziója (8.18 ábra):

Vízelvezetési problémák vezethetnek a fémes keretszerkezetek korróziójához. A
rozsdásodás következtében az üveg feszülhet a keretszerkezetben, a gátolt
alakváltozások miatt, mely az üvegezés töréséhez vezethet (8.18 ábra).

8.18 ábra: Bejárati portálnál lefedésnél vélő csapadékelvezetőhöz nem lett esőcsatorna
csatlakoztatva, így a lábazatra jutó csapadék korrodálja a portál fémszerkezetét, lábazati
elemeit
Megoldás: pl. helyes
korrózióvédelem.

csomóponti

kialakítás,
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alumínium

profilok

alkalmazása,



Szerkezeti elemek túlzott alakváltozásai (8.19 ábra):

8.19 ábra: Támasztól felváló üveg lépcső járólap, egyik oldalán befogott merev
megtámasztás, nagyobb mértékű lehajlású konzolon, gátolt alakváltozások


Nem megfelelő típusú üvegek alkalmazása (8.20 ábra):

Az üveg töréséhez gyakran a nem megfelelő típusú üvegek alkalmazása vezet. Az üvegek
furatlyukon át vagy pontonkénti rögzítésekor kizárólag biztonsági üveg alkalmazható,
mivel a pontszerű rögzítés lokális feszültségkoncentrációt okoz az üvegben.

8.20 ábra: Repedések a pontmegfogásos rögzítésű előtetőn: float üveg alkalmazása
miatt
Nagyméretű hőszigetelő üvegek:
Megengedett lehajlások korlátozása (8.21 ábra, 8.22 ábra):
 optikailag ne keltsen veszély érzetet,
 vízelvezetési, lejtési problémák,
 szabad peremek feszültségei, lehajlás korlátozásának szükségessége,
 hőszigetelő üveg táblák tömítéseinek folytonosságának biztosítása.
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8.21 ábra: Lehajlások és feszültségek eloszlása különböző megtámasztásoknál, Gresham
Palota, 2003, tetőablak. Nagyméretű edzett hőszigetelő üveg: 2390×3563 mm
Forrás: [66; 72]

Merev pontmegfogásos rögzítés

Csuklós pontmegfogásos rögzítés

8.22 ábra: Rögzítés merev és csuklós kialakítású pontmegfogókkal, feszültségek
és alakváltozások

8.1.4.1 Anyagok összeférhetetlensége
Ezt a témakört részletesen a Pankhardt–Kovács: Építőanyagok c. tananyag 10. fejezete
tárgyalja.

8.2 Ellenőrző kérdések




Mikor javasolt a heat soak teszt elvégzése?
Mit jelent az üvegek hőtörése?
Milyen tényezők okoznak az üvegben feszültség koncentrációt?
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9 KERÁMIÁK DIAGNOSZTIKÁJA

Jelen fejezetben a kerámiák gyártástechnológiájából származó hibákkal foglalkozunk.

9.1 Kerámiák leggyakoribb gyártástechnológiai hibái
A gyártás során arra törekednek, hogy pontos alakú, és pontos méretű, egynemű,
egyenletes szövetű, jól kiégetett és kellően szilárd gyártmányt állítsanak elő. A
leggyakrabban előforduló hibák a nyersanyag szennyezettségéből, ill. a helytelen
kiégetésből származik.

9.1.1 A szennyezők okozta hibák
A kvarchomok az égetés során más kristálymódosulatba megy át, és eme átalakulás
duzzadással jár. A több %-ot kitevő térfogat-növekedés elsősorban akkor káros, ha a
kvarcszemcsék 2–3 mm szemnagyságúak. Ennek hatására a tégla már az égetés során
összereped.
A mészkő- és a márgaszemcsék a téglagyártmányok a leggyakoribb szennyeződései.
Amint ismeretes, a mészkő és a márga égetési hőmérséklete megegyezik a téglaégetés
hőmérsékletével. Ha azonban a mészkő- és a márgatartalmú kiégetett téglát víz
hatásának teszik ki, akkor a mész és a márgaszemcsék megoltódnak és oltódás közben
megduzzadnak, ami lepattogzást eredményez. Már 1-1,5% mészkő is ártalmas, ha 1-2
mm-nél nagyobb szemcsék fordulnak elő.
A gipsz-, és a piritszennyeződések ritkán fordulnak elő. A gipsz szintén kipattogzást
idéz elő, mivel égetés során kristályvizét elveszíti, majd víz hozzájutásával térfogatnövekedés közben gipszkővé alakul vissza. A pirit az égetés során térfogat-növekedés
közben vas-oxiddá alakul, és ez kisebb mérvű kipattogzást eredményezhet.
Az oldható sók azért károsak, mert az építési nedvesség feloldja ezeket a sókat és a
sók a felület felé diffundálnak. Amikor a víz elpárolog, a sók kivirágzás formájában
visszamaradnak. Ha ezek a sók nedvszívók, akkor a fal állandóan nedves lesz. A téglában
kikristályosodó sók nyomása pedig a téglát szétrepesztheti. A kivirágzást okozó só a
habarcsból vagy az épületben tárolt más anyagból is származhat.
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9.1.2 A helytelen kiégetésből származó hibák
Túlégetésről akkor beszélünk, ha a téglát az előírt hőmérsékletnél nagyobb
hőmérsékleten égetik ki. Hatására a tégla eltorzul, részben vagy egészben megolvad,
üveges felületű, kemény, szilárd, nem faragható lesz, a habarcs alig tapad hozzá. Az
ilyen téglát vasas téglának mondják.
A gyenge égetés az előírt hőmérsékletnél kisebb hőmérsékletű égetést jelent. Hatására
a szilárdság kicsi, a tégla nedvesség hatására meglágyul, könnyen mállik. Csak
alárendelt és nedvességtől védett épületekben szabad felhasználni.
A hajszálrepedés a tégla szilárdságát és faraghatóságát is rontja [77].

9.1 ábra: Égetési hőmérséklet hatása a nyomószilárdságra és a porozitásra
Az épületkerámiák a pécsi Zsolnay gyárban készültek 1893 és 1896 között, valamint a
felújítások során a 20. században. Fagyálló mázatlan, valamint ún. majolikamázas
kerámia termékeit pirogránit fantázianéven hozta kereskedelmi forgalomba Zsolnay
Vilmos gyára.

9.2 ábra: Díszítő és funkcionális elemek az Iparművészeti Múzeum palotájának
tetőzetéről
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9.3 ábra: Az épületkerámiák: pirogránit és mázas cserepek az Iparművészeti Múzeum
palotájának tetőzetéről

9.4 ábra: 1860 körül gyártott Zsolnay-tetőcserepek és épületkerámiák röntgendiffrakciós
vizsgálata MTA Geokémiai Kutatóintézet, Archeometriai Kutatócsoport, 2012

9.5 ábra: Régi és új mázas cserepek az Iparművészeti Múzeum palotájának tetőzetéről

160

10 FÉMEK DIAGNOSZTIKÁJA

Az anyagvizsgálat mindazon módszerek és eljárások gyűjtőfogalma, amelyekkel a
gyártáshoz felhasználni kívánt alapanyagok, a gyártási folyamatok során keletkező
félkész-, vagy késztermékek, a végtermékként megjelenő összetett szerkezetek előírt,
vagy éppen a nem kívánatos tulajdonságait, állapotát határozzuk meg.
A gyakorlati életben két nagy csoportra osztjuk eljárásainkat:
 roncsolásmentes
 roncsolásos
anyagvizsgálatok.

10.1 Roncsolásmentes vizsgálatok
A roncsolásos anyagvizsgálatokkal szemben a roncsolásmentes vizsgálati eljárások
jellemzően
nem
valamilyen
szilárdsági
vagy
alakváltozási
anyagjellemző
meghatározására, ellenőrzésére irányulnak, hanem az anyag belsejében található hibák
feltárására, kimutatására.
A vizsgálatok során az ellenőrzött anyag sértetlen marad (vagy funkcióját nem
befolyásoló kismértékű sérülést szenved). Leggyakrabban az anyagainkban, és az abból
készülő tartószerkezeteinkben lévő folytonossági hiányokat, eltéréseket (pl. anyaghibák,
anyagkeveredések, repedések stb.) ellenőrizzük, detektáljuk, ezért gyűjtőnéven
defektoszkópiának is nevezzük ezeket a vizsgálatokat.
A roncsolásmentes hibafeltáró vizsgálatok óriási jelentőséggel bírnak a hegesztett
szerkezetek, varratok vizsgálatánál.
A vizsgálati eljárások egy része a felületi (felületre kifutó) vagy felülethez közeli eltérések
kimutatását célozza meg: a vizuális-, a folyadékbehatolásos-, és a mágnesezhetőporos vizsgálat.
Másik csoportja, az ultrahangos és a radiográfiai vizsgálatok az anyag belsejében
található rendellenességek (repedés, rétegesség, zárványok stb.) ellenőrzéséhez
használható. Ez a két eljárás nagyon jól kiegészíti a másikat, de nem tudja helyettesíteni
azt.
A tömörségvizsgálat pedig átmenő, átszakadó folytonossági hiányokat (pl. tartályoknál
gázok szivárgása, nyomás csökkenés stb.) detektál.

161

10.1.1 Vizuális vizsgálatok (VT)
Ez az egyik legegyszerűbb, magától értetődő, de sokszor csak egyszerűen a
fontosságánál jobban alulkezelt eljárási módszerek halmaza. A feltárható hibák típusai és
azok nagysága nagymértékben függnek magától az ellenőrizendő gyártmánytól
(geometriai méreteitől, anyagától, gyártási technológiájától stb.).
Ez egy olyan fajta vizsgálati módszer, amelyik sokszor önmagától is létrejön, pl. már
akkor is, hogyha ránézünk egy melegen hengerelt profilra, és látszik annak esetleges
kardossága [91; 92].
Acélszerkezetek felületi hibái
A hengerelt termékeknél általában a hengerek kopása, deformációja, lokális sérülése, a
hengerelt anyag inhomogenitása, a rosszul beállított alak- és méretparaméterek,
valamint az alakítás technológia (normalizáló-, termo-mechanikus hengerlés stb.) be
nem tartása okozza a hibák legnagyobb részét.
A lemezek, rudak, idomacélok leggyakoribb hibái a szelvényhibák (hiányos, túltöltött,
eltolódott élek), hullámosság, teknősség, íveltség, kardosság, mechanikai sérülések,
revék, hengerlési karc, dudorok.
A hegesztett szerkezetek leggyakoribb felületi hibái az elkészített varratok szélességi
eltéréseit, alakhibáit, szélbeégéseket, szöghibákat, valamint elfolyásokat, újrakezdési
hibákat, átolvadási hibákat és felületre kifutó repedéseket, fröcsköléseket jelent.
Szemrevételezéses vizuális vizsgálatok
A szemrevételezéssel feltárható hibák nagysága az emberi szem felbontóképességétől
függ. Általában tartós, hosszabb idejű megfigyelés során az átlagos emberi szem
0,1 mm-nél kisebb méretű hibák felismerésére is képes.
Az előzőekben felsorolt hibák feltárását egyszerű kézi módszerekkel, egyenes léccel,
mérőszalaggal, vagy egyéb speciális eszközökkel (pl. varrat gyökmérő, hézagmérő stb.)
könnyen el lehet végezni.
A vizsgálatok elvégzéséhez a vizsgált felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől, de
nagyobb beavatkozás elvégzésére nincs szükség, mert ezek már befolyásolhatják a
vizsgálati eredményeket (pl. szennyeződés elkenése egy felületi hiánynál).
Optikai vizuális vizsgálatok
Amennyiben a vizsgált tárgy részeinek, részleteinek vizsgálatára már nem elegendő a
szemünk felbontóképessége, akkor igénybe lehet venni az optikai nagyítás lehetőségeit.
A kisebb mértékű nagyításokhoz hagyományos, vagy digitális nagyítót célszerű
alkalmazni, általában 2–20-szoros nagyítási értékkel.
Az ennél nagyobb nagyításokhoz mikroszkópot kell alkalmazni. Ezekkel már az 50–1000szeres nagyítás is könnyen megvalósítható. Több változata létezik a fém
mikroszkópoknak:
sztereo-,
polarizációs-,
fluoreszcenciaés
fáziskontrasztos
mikroszkópok. Ezen speciális változatok a hibák vizsgálatát könnyítik meg. A
mikroszkópokról részletesebben a roncsolásos vizsgálatoknál.
Egy másik fajta optikai vizsgálati módszer, amikor a vizsgálandó tárgy geometriai
méretei nem teszik lehetővé a közvetlen hozzáférést. Ezekben az esetekben tükröket,
illetve szögtükröket, endoszkópokat célszerű alkalmazni (10.1 ábra).
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10.1 ábra: Tükörszonda
Forrás: [152]
Szkópos vizuális vizsgálatok
A nehezen hozzáférhető, vagy közvetlenül hozzá nem férhető helyeken célszerű
endoszkópokat, videoszkópokat, vagy televíziós kamerákat alkalmazni segédeszközként.
a) Endoszkópok
Az endoszkópos vizsgáló műszereket két különböző csoportba soroljuk:
 merev szárú endoszkóp,
 hajlékony szárú endoszkóp.
A merev szárú endoszkóp esetén a vizsgált tárgyról visszaverődő fényt prizma fogja be,
és továbbítja az objektív lencse felé. Az így összegyűjtött fénysugarakat speciális lencserendszerek közvetítik a vizsgáló szeménél lévő okulárhoz.
Az alkalmazandó szárak hosszát a megkívánt felbontás nagysága, illetve a fényviszonyok
határozzák meg. A merev szár legnagyobb hossza általában 500 mm, ennél nagyobb
hosszak esetében már a hajlékony szárat kell alkalmazni (10.2 ábra).

10.2 ábra: Flexibilis szárú endoszkóp
A hajlékony szárú endoszkópoknál a hajlékonyságot az üvegszál optika alkalmazása teszi
lehetővé. Az üvegszálban a bevezetett és a visszavert fénysugár gyakorlatilag veszteség
nélkül halad. Az alkalmazott vizsgálószár hosszúsága általában 5 m alatti.
b) Videoszkópok
Az 5 m-nél hosszabb üregek, csövek vizsgálatára az ún. videoszkópok alkalmazhatóak.
Ezen műszerekben két kábelrendszer helyezkedik el. Az egyik kábel üvegszál felépítésű,
és csak a megvilágító fény továbbítására szolgál, a másik kábel a képi információkat
hordozza. A legnagyobb alkalmazható vizsgálószár hossza kb. 30 m.
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Mikroszkópok felépítése
Fémek, és más nem átlátszó minták felületének vizsgálata visszavert fényben történik.
A mikroszkóp két lencserendszerből áll: a tárgyhoz közelebb esőt tárgylencsének
(objektív), a megfigyelő felé esőt szemlencsének (okulár) nevezzük.
Az fényforrásból kiinduló fénysugár először egy kondenzorlencsén halad át. Az így közel
párhuzamossá vált nyalábot egy tükör fordítja be a mikroszkóp optikai tengelyébe, a
prizma párhuzamos oldalain és az objektíven keresztül megvilágítja a mintát (10.3 ábra).
A visszavert fény az objektív után a prizmán úgy törik meg, hogy a nyaláb a
szemlencsébe jut és alkot képet. Az objektívon keresztüli megvilágítás azért szükséges,
mert a tárgylencse már kis nagyítások esetén is olyan közel van a tárgyhoz, hogy külső
lámpa nem tudná egyenletesen megvilágítani [93].

10.3 ábra: Fémmikroszkóp felépítése (Epytip2)
Forrás: [93]
A sötét látóterű megvilágítás esetén a fény nem merőlegesen esik a tárgyra, hanem egy
gyűrű alakú tükör azt ferdén vetíti oda. Ezáltal az anyag felületén lévő mélyedések
jobban láthatóak. Mivel fémekből átlátszó preparátumokat nem lehet készíteni,
mikroszkópi vizsgálatuk áteső fénnyel nem végezhető el. A használatos fémmikroszkópok
többsége Le Chatelier-rendszerű, vagy fordított mikroszkóp. A tárgy a függőleges
tengelyű objektív lencserendszer fölött vízszintes síkban fekszik [93].
Alapfogalmak
Az össznagyítást egyszerűen számolhatjuk ki: megszorozzuk az objektív nagyítását
(ami lényegében a közbenső kép nagyítása) az okulár szemlencséjének lupenagyításával.
Ez vonalas (lineáris) érték, ami azt mutatja, hogy a mikroszkóp egy adott
tárgykiterjedést, például 10 mikrométert hányszorosára nagyít meg. Az optikai
mikroszkópokat legfeljebb 2000-szeres nagyításúra készítik.
Felbontóképesség (d) alatt azt a legkisebb tárgytávolságot értjük, aminek végpontjait
már külön pontként képezi le az optikai rendszer.
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A mélységélesség az a távolság-különbség, amelyen belül a kép élessége érdemben
még nem romlik. Az optikai mikroszkópoknál a nagyítás növelésével 1 μm nagyságrendig
csökken (ez az alapvető oka annak, hogy csak sík minták vizsgálhatók, és hogy nagyobb
nagyításokhoz gyengébben maratott mintafelületek szükségesek). A nagyítás növelésével
a kapott kép kontrasztossága is csökken [93].
Képalkotó elemek
A mikroszkópi kép előállításának két fő eszköze a tárgylencse és a szemlencse. Mindkettő
több elemi lencséből összeállított (ragasztott) lencserendszer. A képminőség javítására, a
látás kényelmesebbé tételére még néhány egyéb optikai elemet (prizmát, planparallel
lemezt, blendét) is tartalmazhat egy átlagos mikroszkóp, de bővebben csak a két
lencserendszerrel foglalkozunk.
Tárgylencse (objektív): Az összetett mikroszkóp első, a reális közbenső képet
létrehozó eleme az objektív. Feladata, hogy a viszonylag kicsi tárgyról nagy nyílású
sugarakkal alkosson képet. Ez mindig leképezési hibákkal jár.
Szemlencse (okulár): A mikroszkóp használatától függően kétféle feladata lehet.
Vizuális megfigyelés esetén az objektív által előállított valódi képről alkot egy tovább
nagyított virtuális képet. Ha felvételt készítünk, más okulárral valódi képet kell kapjunk a
film síkjában. Az okulár konstrukciójába az is belefér, hogy korrigálja az objektív
megmaradt leképezési hibáit. Javítható a színnagyítási hiba és különösen fényképezésnél
fontos az objektív okozta képmező-elhajlás ellensúlyozása [93].
A mikroszkópi minták előkészítése
A mikroszkópi vizsgálathoz az alkatrész vizsgálandó térfogatából próbatestet kell
kimunkálni. A mintavétel helyét körültekintően kell megválasztani (pl. repedés
környezetének vizsgálata, felületi réteg vizsgálata), egyes esetekben azt szabványok
írják elő (pl. hegesztett varratok vizsgálata).
A próba kivételekor ügyelni kell arra, hogy a vizsgálni kívánt térfogat ne roncsolódjon,
szerkezete ne változzon meg a kimunkálás következtében (mechanikus és hőhatások). A
kivétel történhet termikus vágással (nagyobb darabokból előkészítés), forgácsoló
eljárással, illetve kivágással, töréssel. Második lépésként a vizsgálati felületet síkba kell
munkálni, majd a kisméretű próbatesteket műgyantába kell foglalni a későbbi előkészítés
és a vizsgálat megkönnyítése érdekében. Ezután a felület további finomítása következik
csiszolással. Általában nedves csiszolást alkalmaznak a levált szemcsék eltávolítása, és a
hőterhelés csökkentése céljából. Legvégül a tükrös felület mechanikus vagy elektrolitos
polírozással hozható létre.
A vizsgálathoz a próbadarabon nagyon sima, síkfelületet kell kialakítanunk, mivel a nagy
nagyítás igen kicsi mélységélességgel párosul. Ehhez először öt-hat féle, egyre finomabb
csiszolópapíron simítjuk a felületet. A csiszolóanyag általában korund (Al2O3), vagy
szilíciumkarbid (SiC). Ügyelni kell arra, hogy mielőtt a finomabb szemcsenagyságú
papíron folytatnánk a csiszolást, a próbatestet alaposan meg kell tisztítani, nehogy
durvább csiszolószemcse kerüljön tovább vele. Minden papírfokozaton addig kell
csiszolni, amíg az előző durvább szemcséjű papírral létesített karcok, és ezzel a durvább
képlékeny deformáció rétege teljesen el nem tűnik. A legfinomabb papíron is készre
csiszolt mintafelületet az eltorzult felületi réteg eltávolítása céljából fényesítjük
(polírozzuk). Ezt általában finom posztóval bevont forgó korongon végezzük, amelyre
vízben szuszpendált finom szemcséjű timföldet (Al2O3) öntünk. A jó fényesítés után a
minta felületén, mikroszkópon keresztül sem látható karcolás, vagy felületi elkenődés.
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A fényesítés elektrolitosan is végezhető. A próbatestet anódként kapcsolva, megfelelő
elektrolit, áramsűrűség, hőmérséklet, idő betartásával főleg homogén szilárd oldatos
anyagokat lehet jól előkészíteni. A készre fényesített minta tisztítását alkoholos mosással
fejezzük be.
Az így előkészített minta mikroszkópon vizsgálva általában síktükörként viselkedik. Ilyen
állapotban vizsgálhatók a repedések, üregek, nemfémes zárványok (pl. oxidok,
szulfidok), és az egymástól eltérő színű fázisok.
A legtöbb anyagnál a fázishatárok és a krisztallithatárok láthatóvá tétele maratással
történik. Ezt a minta anyagát oldó, vagy az egyes fázisokat színező oldatokban végezzük.
Heterogén, azaz többfázisú ötvözetekben általában az egyik fázis erősebben oldódik,
sötétebbnek látszik. Homogén ötvözetekben a marószer vagy a krisztallitok határvonalát
támadja meg, és ott „árkot” old, vagy úgy kezdi oldani a krisztallitok anyagát, hogy sok,
de apró méretű „lépcsőt” hoz létre a felületeken. Ezek egymással párhuzamos, alacsony
Miller-indexű síkok, a rájuk eső fényt is ennek megfelelően adott irányban tükrözik
(ferde, változó irányú megvilágítás alkalmazása!). Ezért az így maródott homogén minta
krisztallitjai különböző árnyalatúaknak látszanak (a jelenség neve diszlokált reflexió).
Ezzel az eljárással mikroszkópon látható nagyságú gödröket, ún. maratási idomokat is
létre lehet hozni. Geometriájukból a krisztallit orientációja is meghatározható.
Kisebb minta méretnél – elektronikai eszközöknél ez a gyakori eset – a kezelhetőség
érdekében a mintát gyorsan szilárduló műgyantába szokás ágyazni [93].
Mikroszkópos vizsgálatokból nyerhető információk
Fényesített mintán vizsgálhatók a repedések, üregek, zárványok, önálló színű fázisok
alak-, méret- és eloszlási viszonyai, valamint mennyiségük a teljes térfogathoz képest.
Az előkészítés után megfigyelhetjük a fémek nemfémes zárványait, az esetleges
mikroüregeket, mikrorepedéseket. A szövetszerkezet (fázisok, szemcsék) láthatóvá
tételéhez a csiszolatot maratni kell. A marószerek eltérő mértékben oldják a
szemcsehatárokat és a különböző fázisokat, emiatt azokat a mikroszkópi képen eltérő
világosságú részekként látjuk.
Az ún. replikavizsgálattal roncsolásmentesen lehet tanulmányozni nem megbontható
alkatrészek anyagait. Az anyagfelületről – a helyszínen elvégzett finompolírozás és
maratás után – pl. egy képlékeny műanyag fólia segítségével lenyomatokat vesznek és a
továbbiakban ezeket vizsgálják. A replikaminta – jellegénél fogva – a valós „domborzati
viszonyok” fordítottját mutatja, így pl. a szemcsehatármenti üregek a minta síkjából
„kifelé állnak”.
Maratáskor domborzat (árok, lépcső képződés), vagy szín szerint elkülönülnek egymástól
az egyes fázisok, szövetelemek. A szilárdsági, villamos és mágneses jellemzők függenek
ezek mennyiségétől, alakjától, elhelyezkedésétől. Minősítésük kvalitatív és kvantitatív
mikroszkópos feladat. A dokumentálás igénye miatt általában mikrofelvételek készítése is
szükséges.
A fémes szerkezeti anyagok tulajdonságait kémiai összetételük, belső mikroszerkezetük
és feszültségállapotuk befolyásolja.
A fémek mikroszerkezetét felépítő alakzatok (szemcsék, fázisok, szövetelemek,
zárványok) szabad szemmel nem láthatók, ezért megfigyelésükhöz olyan eszközre van
szükség, melynek segítségével megfelelő felbontású kép hozható létre.
A legegyszerűbb – optikai – eszközök, amikkel a mikroszerkezet vizsgálható, az ún.
fémmikroszkópok [93].
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Fémmikroszkóp felépítése és képalkotása
A fémmikroszkópok fémes próbatestek vizsgálatára alkalmas fénymikroszkópok. A
nagyított képet a megvilágított próbatestről visszaverődő ún. képalkotó fénysugarak
alkotják.
A mikroszkópok lencserendszerük segítségével kb. max. 1000x nagyítást tesznek
lehetővé.
A tárgyról kapott kép minőségét a mikroszkóp felbontóképessége határozza meg.
Felbontóképesség alatt azt a legkisebb távolságot értjük, ahol két pont még különállónak
látszik. Az átlagos emberi szem felbontóképessége 0,1–0,3 mm. Eszerint, ha két pont
ennél közelebb esik egymáshoz, azokat egy pontként érzékeljük [93].
A csiszolatok értékelése
A minták értékelése minőségi és mennyiségi analízissel történhet (10.4 ábra).
Minőségi analízis

10.4 ábra: Szövetszerkezeti alakzatok
Forrás: [93]
A fémek szövetszerkezete (10.5 ábra) tulajdonképpen a mikroszkópi vizsgálatkor elénk
táruló látvány. A benne megkülönböztethető részek (szövetelemek, fázisok) különböző
alakú és méretű alakzatokként jelennek meg. A szövetkép minőségi analízisekor a
szövetelemek egymáshoz képesti eloszlását, arányát vizsgáljuk. Ezek szerint beszélhetünk pl. lemezgrafitos és gömbgrafitos öntöttvasról a grafit alakját vizsgálva (az
ábrákon az öntöttvasban található grafit fekete színnel jelenik meg). A szövet képének
értékelése és különböző minőségi osztályba sorolása szabványban található
összehasonlító képsorozat segítségével történik [93].

167

10.5 ábra: Szövetszerkezeti kép

Mennyiségi analízis
Különösen fontos a szemcsék méretének ismerete (10.6 ábra), ugyanis az anyagok
tulajdonságai – főként fémek és kerámiák esetében – szemcseméret-függők.
A mennyiségi analízis egyik módszere a átlagos szemcseméret meghatározása, mely
legegyszerűbben úgy határozható meg, hogy egy L0 hosszúságú egyenes vonal által
„metszett” szemcsék száma (N) ismeretében képezzük az alábbi hányadost:
L
d o
N
(10.1)

10.6 ábra: Szemcseméret értelmezése
Forrás: [93]
Elterjedt módszer az is, hogy a felületegységre (A) eső szemcsék számából (NA) egy
fokozatszámot (m) állapítanak meg:
NA = 2m+3

(10.2)

Az m fokozatszám elterjedt jellemző. A mérés egyszerű és gyors, a kiértékelést
összehasonlító képsorozatok leegyszerűsítik. A gyakorlatban az m egészre kerekített
értékeit használjuk, azaz egyetlen m értékhez egy kettes szorzón belüli minden
szemcseméretet hozzárendelünk (10.1 táblázat), hiszen egy valóságos anyagban a
szemcsék méretszórása ennél nem szokott lényegesen kisebb lenni [93].
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10.1 táblázat: Szemcseméret értelmezése

Forrás: [93]
A 10.1 táblázatból leolvasható, hogy a szemcse mérete és a fokozatszám fordított
arányban áll egymással. Az átlagos acélok szemcséi m=5–7 fokozatszámúak, a
finomszemcséseké m>8.

10.7 ábra: 3D digitális mikroszkóp
Forrás: [93]

10.1.2 Thermográfia
Ma már köztudott, hogy minden anyagnak, testnek ha a hőmérséklete eltér a 0 fok
kelvintől, akkor fény kisugárzása van, azonban ez a fény az emberi szem számára nem
látható a hullámhosszúsága miatt. (Pl. acél hevítésekor mikor vörösen, sárgán kezd
izzani az anyag, akkor válik az emberi szem számára láthatóvá.) A hőkamerák ezeket a
fénysugarakat képesek érzékelni és kijelzőkön, emberi szem számára látható színekkel
jelölve képesek megjeleníteni (10.8 és 10.9 ábrák).
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10.8 ábra: NYÁK ellenőrzése thermográffal, gyártósori ellenőrzés telepített hőkamerával
Forrás: [78]
Számos iparágban kihasználhatóak a telepíthető hőkamerák lehetőségei, amelyek
folyamatosan figyelik a termelést és egy automatizált gyártás-felügyeletet biztosítanak,
valamint alapanyagok, termékek minőség-ellenőrzésére is kiválóan használhatóak.
Az építőiparban tipikusan ilyen folyamatok a hegesztés, ragasztás előmelegített
ragasztóval, thermoforming, öntés és az egyéb öntészeti eljárások. Az anomáliák
jelezhetik előre az esetleges korai meghibásodást.
A hőkamerákat számtalan gyár a homogén minőség előállítására, minőségbiztosításra és
a balesetek (pl. tűzesetek) megelőzése miatt telepíteti a gyártósorai mellé.

10.9 ábra: Hőkamera
Az előbb tárgyalt vizuális vizsgálati módszerek mindegyike könnyen dokumentálható,
digitális fényképezőgéppel, speciális nyomtatókkal. A műszereken található párhuzamos,
soros, vagy USB kimeneteken pedig PC adatátvitel is lehetséges [93].

10.1.3 Folyadékdiffúziós (behatolásos) vizsgálatok (PT)
A festékdiffúziós vizsgálatok, más néven folyadék behatolásos, vagy penetrációs
vizsgálatok is a legrégebben alkalmazott vizsgálatok közé tartoznak. Az eljárás kiválóan
alkalmas a felületi repedések, gyűrődések, hegesztési hibák feltárására. Az eljárás
alkalmas szinte minden fajta anyag vizsgálatára, nemcsak a fémekre. Szükséges feltétele
azonban a vizsgálatnak, hogy a vizsgálandó hiba fusson ki a felületre, és legyen nyitott.
A vizsgálat fizikai alapja a folyadékok kapilláris hatása (a hajszálcsövesség). A felületekre
felhordott folyadék a kapilláris hatás alapján a felület folytonossági hibáiba behatol. Ezt a
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folyadékot a felszínről eltávolítva a résből, repedésből a benne lévő folyadékrész
kiszivárog. A vizsgálat során ezt a jelenséget erősítik fel az ún. előhívó folyadék
segítségével.
A vizsgálat lépései (10.10 ábra):
 vizsgálandó felület tisztítása (zsír- és olaj eltávolítása stb.) (a),
 jelzőfolyadék felhordása a felületre, és inkubációs idő biztosítása, hogy a
folyadék be tudjon szivárogni (1000–2000 s, de nagy mértékben függ a
hőmérséklettől is!) (b),
 a felületen megmaradt, be nem szivárgott folyadék eltávolítása gyorsan
párolgó oldószerrel (fokozottan figyelni kell arra, hogy az oldószer ne oldja ki a
beszivárgott folyadékot) (c),
 előhívő felvitele a vizsgált felületre (d),
 feltárt hibák kiértékelése [91; 93].

10.10 ábra: Repedés festékdiffúziós vizsgálata
Forrás: [91; 93]
Repedésvizsgálat lépései
Az eljárás legrégibb változatánál a felületre olajat hordtak fel, majd azt szárazra törölve
krétaporral szórták be. A kiszivárgó olaj a krétaport sárgára színezte.
A mai jelzőfolyadékok általában színezettek, vagy fluoreszkálóak. A jelzőfolyadék
színezett esetben szudánvörös színezőanyagot (10.11 ábra), a fluoreszkáló folyadékba
(10.12 ábra) pedig ultraibolya sugárzásban fluoreszkáló port kevernek. A penetrációs
vizsgálattal kimutatható hibák nagysága kb. 0.1–0.01 mm nagyságú. A fluoreszkálós
jelzőfolyadék kisebb méretek kimutatására alkalmazható, de feltétele, hogy sötét
kamrában, helyiségben végezzék el a vizsgálatot.
Az előhívó fehér színű, nagy szívóképességű anyag. Mindkettőt általában spray
formájában alkalmazzák [91].

10.11 ábra: Színes jelzőfolyadékkal „megjelenített” repedések
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10.12 ábra: MTU tárcsán fluoreszkáló anyaggal „megjelenített” repedések
Forrás: [105]
A kisebb, kézbe vehető méretű alkatrészek fluoreszkáló folyadékbehatolásos vizsgálatát
automatizálni is lehet.
Az eddigi vizsgálattal a hiba létezését lehetett csak megállapítani, a méretét azonban
nem. Ehhez az alább felsorolt etalonokat (anyagokat és testeket) alkalmazzák (10.13
ábra), amellyel a vizsgált test összehasonlítható, a repedések nagysága így könnyen
meghatározható.
 Rozsdamentes acél panelek, vizsgálati érzékenység, és moshatóság
ellenőrzésére. 5 különböző méretű csillag alakú repedéssel.
 Alumínium teszt blokk különböző típusú penetráló anyagok összehasonlítására.
 Rozsdamentes acél teszt blokk.

10.13 ábra: Teszt blokkok
Forrás: [99]





1-es számú ellenőrző test EN ISO 3452/3 szerint. A penetrációs eljárás
ellenőrzésére 10–20–30–50 mikronos repedésmélységekkel.
2-es számú ellenőrző test EN ISO 3452/3 szerint. Öt csillag alakú repedéssel
és négy érdességi fokozattal a penetrációs eljárás megítélésére.
MTU tárcsa. Tárcsa természetes repedésekkel.

10.1.4 Mágneses vizsgálatok (MT)
A ferromágneses anyagoknál (vasalapú ötvözetek, nikkel, króm, kobalt, mangán) a
felületi, illetve a felület közeli (3–5 mm mélységben lévő) anyagfolytonossági hibák
kimutatására legelterjedtebb módszer az ún. mágnesporos vizsgálat. Hátránya, hogy a
dia-, valamint a paramágneses anyagok ezzel az eljárással nem vizsgálhatóak; illetve a
felület közeli hibáknak csak a jelenlétét tudja jelezni, érzékelni, a méretét nem.
A vizsgálat elvi alapja a ferromágneses anyagokon átmenő merőleges fluxust az útjukba
eső belső hibák eltérítik (10.14 ábra). Ha ez a hiba a felületen, vagy a felület közelében
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helyezkedik el, akkor a mágneses fluxus a levegőben záródik. Azonban hogyha a
vizsgálandó felületre mágneses tulajdonságú port vagy szuszpenziót hordunk fel, akkor a
nagy mágneses ellenállású levegő helyett a porban vagy a szuszpenzión záródik a
mágneses mező, így a felvitt mágneses tulajdonságú port az erővonalak összegyűjtik,
rendezik, ezáltal a hiba láthatóvá válik [91; 92].

10.14 ábra: Mágnesporos vizsgálat
Forrás: [91]
a) a hibajel létrejöttének elve: a folytonossági hiánynál a nyíllal jelzett mágneses
erővonalak elhajolnak, a pöttyökkel jelzett mágnespor felhalmozódik; b) hosszirányú
mágnesezés: a mágneses erőtér kör alakú, a tengelyirányú repedésben a mágnespor
felhalmozódik; c) keresztirányú mágnesezés: a mágneses erőtér hosszirányú, a palást
kerülete mentén körbefutó repedésben a mágnespor felhalmozódik
Az eljárást nagy mértékben korlátozza a vizsgált anyag fajtája (csak ferromágneses
anyagok), a hiba mélysége és orientációja, az alkalmazott mágnes fajtája. Az
orientációnál a mágneses erővonalakkal párhuzamos hiba nem detektálható. Általában az
erővonalak ±30 °-os környezetében jó a hiba észlelése. További hátránya az eljárásnak,
hogy hamis hibajelet okozhat a varratok hőhatás övezetében lévő szegélybeégés,
valamint a lokális mágneses permeabilitás változása is.
A vizsgálatokat két fő csoportba lehet sorolni:
 sarokmágnesezési,
 árambevezetési módszer [91; 92].
Sarokmágnesezési módszer
A mágneses teret létre lehet hozni állandó mágnessel, illetve elektromágnessel. Az
elektromágnesek lehetnek egyen- és váltóárammal létrehozottak. És mindezek lehetnek
hordozható, vagy telepített berendezések.
Az állandó mágnesek nagy előnye, hogy nincs szükség kiegészítő berendezésekre (pl.
külső
áramforrások),
meglehetősen
egyszerű
vizsgálóeszközök.
Használatuk
robbanásveszélyes helyeken (tartályok, aknák, csövek) is megengedett, mert nincs
szikraveszély. Kialakításuk: két állandó mágnest egy hajlékony acélkábel köt össze. A két
mágnest úgy kell elhelyezni a vizsgált tárgyon, hogy közéjük essen a vizsgált szerkezeti
rész.
Az elektromágnesek az ún. járommágnesek, amelyeknél az U alakú acélszerkezet
vízszintes szárára van feltekercselve az elektromágneses teret létrehozó kábelköteg. Ez a
szár lehet merev, vagy állítható. Ez utóbbi esetben a jobban tagolt felületek is könnyedén
vizsgálhatóak (10.15 ábra).

173

10.15 ábra: Elektromágnes
Forrás: [91]
Az egyenáramú elektromágnes mélyebb rétegeket képes vizsgálni (kb. 5 mm), a
váltóáramnál ez csak (3 mm, az ún. szkin hatás miatt – követi a felületi
egyenetlenségeket). Az egyenáramú eszközök hátrányai, hogy képesek a vizsgált
tárgyon beégést okozni, illetve nem működtethetőek közvetlenül a hálózati
áramforrásról.
A vizsgálathoz száraz port vagy szuszpenziót is alkalmazhatunk. A leggyakoribb vizsgáló
porok a Fe2O3 és az Fe3O4 vas-oxidok. A jobb kimutathatóság érdekében a vizsgálandó
felületet fehér bevonattal célszerű ellátni. Ezen az alapon a vörösesbarna, illetve a fekete
porok a hibánál jól érzékelhetőek. A szuszpenziókat általában fluoreszkáló porok
felhordásánál használják (10.16 ábra), és csak sötét környezetben alkalmazhatóak [91;
92].

10.16 ábra: Fluoreszkáló keverékkel vizsgált csavar
Forrás: [100]
Az elektromágneses vizsgálatok után a vizsgált részeket demagnetizálni kell (10.17
ábra). A váltóáramos járommágneseknél a kisebb behatolási mélység miatt könnyebb a
demagnetizálást végrehajtani. A visszamaradt, maradó mágneses teret lehet mérni (pl.
Berthold-tárcsa, Field-indikátor segítségével).

10.17 ábra: Demagnetizáló készülék és mágnesezettség mérő
Forrás: [109]
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10.1.5 Árambevezetési módszer
Ennél a vizsgálati módszernél a mágneses teret közvetlenül a vizsgálati darabba vezetett
árammal, vagy segédvezetőn keresztül is elő lehet állítani. Ez a módszer elsősorban a
hosszirányú repedések kimutatására alkalmas.

Örvényáramos vizsgálatok (ET)
Az eljárás fizikai alapja, hogy az elektromosan vezető anyagokban, az időben változó
mágneses tér indukció útján elektromos áramot gerjeszt. Ezt az áramot nevezzük
örvényáramnak. A vizsgált darab anyagában keletkező örvényáramot az anyag
tulajdonságainak helyi változásai, az áram irányába eső hibák befolyásolják. Az így
megváltozó örvényáram mágneses terének mérési eredményeiből következtetni lehet az
anyag tulajdonságaira, és a belső anyaghibákra is.
Az örvényáram alkalmazásának lehetőségei meglehetősen széles körűek. Alkalmazható
az anyagminőségek vegyi összetétel elemzésére, szövet-szerkezeti és keménységbeli
változások megállapítására, mágneses, és villamos tulajdonságok mérésére. A módszer
alkalmas a geometriai méretek gyártásközi automatikus ellenőrzésére is (huzalok, rudak,
csövek esetében).
A vizsgálat létrejöhet (10.18 ábra)
 vizsgálótekercsekkel (a),
 önindukciós vizsgáló-érzékelő tekercsekkel (b),
 külső mágneses tekercsekkel, érzékelőkkel (c) [91; 92].

10.18 ábra: Örvényáramos vizsgálatok
Forrás: [91; 92]
Örvényáramú vizsgálat
A gerjesztő és a mérő tekercs vizsgált tárgyhoz viszonyított helyzete alapján az alábbi
elrendezéseket különböztetjük meg:
 átmenőtekercses, amelynél a gerjesztő és a merő tekercs egymás mellett
helyezkedik el. Rudak vizsgálatához alkalmazzák.
 tapintótekercses, amelynél a gerjesztő és a merő tekercs egymás mellett
helyezkedik el pl. egy csövön belül.
 villástekercses, amelynél a gerjesztő tekercs belül és a merő tekercs a tárgyon
kívül helyezkedik el. Ezt is általában csövek vizsgálatához alkalmazzák [91].
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10.1.6 Tömörségvizsgálat (LT)
Egyes szerkezeteknél szükség van a szerkezetet alkotó részek kapcsolatainak (általában
varratok) „tömörségének”, áteresztő-képességének vizsgálatára. Teljesen tömör
szerkezet, varrat nem létezik, csak kis mértékben áteresztő. A vizsgálat a szivárgás
mértékét vizsgálja.
A vizsgálat történhet gázok vagy folyadékok alkalmazásával. A vizsgáló anyagok közül a
gázokkal történő vizsgálat az érzékenyebb, így a gáz-tömör elem folyadék-tömör is, de
fordítva nem feltétlenül igaz ez az állítás.
Két nagy vizsgálati módszer csoport terjedt el:
 pneumatikus módszer,
 hidraulikus módszer [92].

Pneumatikus módszerek
Buborékos módszer
A módszer lényege, hogy a vizsgálandó tárgy külső és belső felületei között
nyomáskülönbséget hoznak létre, és az alacsonyabb nyomású részben elhelyezett
habképző (a vizsgált anyagra semleges hatású kémiai tulajdonságú) anyag a magas
nyomású térből átszivárgó áramló közeg (levegő stb.) hatására felhabosodik, ezzel
jelezve a tömörítetlenséget. A módszer hátránya, hogy csak a hiba létezését tárja fel, a
mértékét azonban nem. A vizsgálat túlnyomással, és vákuum alkalmazásával egyaránt
megvalósítható.

Halogénes (héliumos) módszer
A vizsgált elem belsejében túlnyomáson tartott halogén (leggyakrabban hélium – nem
lép reakcióba a vizsgált anyaggal, nem környezet szennyező, nem gyúlékony,
robbanékony, mérgező stb.) gáz az alacsonyabb nyomáson lévő, külső tér felé áramlik. A
hiba helyének feltárása után hordozható tömegspektrométerrel a mértéke is
meghatározható (10.19 ábra).
Két nagy vizsgálati módszer terjedt el:
 szondás vagy szimatoló vizsgálat,
 ráfúvásos vizsgálat.
A szimatoló vizsgálatnál a hélium a belső térben helyezkedik el túlnyomással, és a
szimatoló, érzékelő szonda a külső térben.
A ráfúvásos vizsgálatnál a belső térben vákuum van, és a vizsgálandó helyekre
közvetlenül kell ráfújni a jelző gázt.

10.19 ábra: Hordozható héliumos szivárgáskereső
Forrás: [117]
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Éghető gázos módszer
Az éghető gázokkal történő vizsgálatok módszerei megegyeznek a halogén gázoknál
leírtakkal, azonban az eszközigénye sokkal alacsonyabb, mivel az éghető gázok már
egyszerűbb eszközökkel is kimutathatóak (10.20 ábra). A módszer legnagyobb hátránya,
hogy az alkalmazott gázok éghetőek, így fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek.
Az alkalmazott gázok lehetnek tiszta hidrogén, vagy hidrogéntartalmú gázkeverékek.

10.20 ábra: Hordozható, éghető gázos, szondás szivárgáskereső műszer
Forrás: [113]
Ammóniás módszer
A vizsgálandó berendezést a belső tér vákuumozása után ammóniával töltik fel, és a
külső térben pedig ammónia jelző szalagokat, festékeket helyeznek el. Az így kiszivárgó
ammónia megfesti a jelzőeszközt. Maga az eljárás rendkívül jól alkalmazható, mert az
ammónia nagyon egyszerűen kimutatható, azonban jelentős hátrányt is okoz a nagy
mennyiségű ammónia, mint veszélyes anyag (biztonságos szállítás, kezelés, tárolás).
Hidraulikus módszerek
Folyadékfeltöltéses módszer
Ezekben az esetekben a vizsgált elemet folyadékkal (általában vízzel) töltik fel, és a
feltöltés mélységét lehet mérni, valamint az esetleges szivárgást lehet figyelni a folyadék
csöpögésével stb. A módszer nagy hátránya, hogy kis hőmérséklet emelkedés hatására
létrejövő párolgás nagy hatással van a megmaradó vízmélységre, valamint az átszivárgó
kis mennyiségű víz könnyen elpárolog, így nehezen vehető észre. Ezt lehet növelni
fluoreszkáló folyadék alkalmazásával, de ekkor a vizsgálatot sötétben kell elvégezni.
Penetrációs módszer
A már korábban bemutatott folyadékdiffúziós módszert is lehet alkalmazni a tömörség
vizsgálatára, csak az előhívót a jelzőfolyadékkal bevont felület ellentett oldalán kell
elhelyezni. A vizsgálat többi része megegyezik az előzőekben leírtakkal.

10.1.7 Ultrahangos vizsgálat (UT)
Az ultrahang nagyfrekvenciájú mechanikai rezgés, amely a többi hangtípustól alapvetően
a frekvenciájában, illetve intenzitásában különbözik. A nagy intenzitású hangokat aktív
hangoknak nevezzük, amelyek a vizsgálat tárgyára (pl. műanyagok ultrahangos
hegesztése), és a vizsgáló személyre is hatással vannak. Ezért az ultrahangok
tartományán belül az ún. passzív hangokat alkalmazzuk a 0.25 – 14 MHz
frekvenciatartományban (10.21 ábra).
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Az ultrahangot, mint mechanikai rezgést elő lehet állítani mechanikai, termikus,
mágneses, magnetosztrikciós és piezoelektromos elveken. A leggyakrabban az utóbbi
eljárás terjedt el az ultrahangos vizsgálóeszközökben [91; 92].

10.21 ábra: Ultrahangos vizsgálóeszköz működési elve
Forrás: [91; 92]
Ultrahangos vizsgálat elvi elrendezése
Az ultrahangos módszerrel az acélok kifejezetten jól vizsgálhatóak, az öntöttvasaknál a
beágyazott grafit mennyisége és alakja befolyásolja a vizsgálható méretet. A könnyű és a
színesfémek (Al, CU és ötvözetei) jól vizsgálhatóak.
Az ultrahangos vizsgálatok négyféle elvre épülnek fel:
 rezonancia elvű,
 hang-fénytani elvű,
 visszhang elvű,
 hang átbocsátás elvű.
Az utolsó két eljárásnál az ultrahangos berendezés vizsgálófeje(i) és a vizsgált tárgy
felülete közé ún. csatoló közeget kell alkalmazni, mert az ultrahang már a bevezetése
előtt szétszóródna. A csatoló közeg legfontosabb funkciója, hogy bevezesse az
ultrahangot a vizsgált tárgyba. Ez a közeg lehet durva lemezeknél gépzsír, finomabb
felületeknél olaj, higított tapétaragasztó, nagyon finom felületeknél pedig víz.
A vizsgálatok során két különböző kialakítású fejet alkalmazhatunk (10.22 és 10.23
ábrák):
 merőleges fej,
 szögfej [91].

10.22 ábra: Merőleges, adó-vevő vizsgálófej és vizsgáló szögfej (45°-os) és falvastagság
mérése csőszerkezeten
Forrás: [148]
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10.23 ábra: Vizsgálófej vezetési irányai
a) merőleges; b) párhuzamos; c) összetett
Forrás: [91]
Vizsgálati alapelvek
Rezonancia elvű ultrahangos vizsgálat
A rezonancia elven alapuló vizsgálatnál a lemezt rezonancia állapotba hozzák, így a
lemez vastagsága közvetlenül meghatározható. Az eljárást vékony lemezek
vastagságának meghatározására alkalmazzák.
Hang-fénytani elvű ultrahangos vizsgálat
Az ezen az elven alapuló vizsgálat kifejlesztésekor azt a célt akarták elérni, hogy a belső
hibákat láthatóvá tegyék – hasonlóan a röntgenvizsgálatokhoz.
A működés elve is innen származik, hogy az ultrahang a hibánál visszaverődik, míg a
hibátlan helyeken továbbhalad. A vizsgált darab után felhelyezett előhívó berendezésen
(küvettán) megjelenik a hiba mérete és alakja.
Visszhang elvű ultrahangos vizsgálat
Az eljárás fizikai alapja, hogy az adóból származó ultrahangot csatoló közeg segítségével
a vizsgált tárgyba vezetjük, és a tárgy túlsó felületéről visszavert ultrahangot a
vevőrésszel érzékeljük. A visszavert rezgést a piezo kristályok villamos jellé alakítják,
amelyet pl. oszcilloszkóp segítségével meg lehet jeleníteni. A megjelenített bemenő-,
illetve végjel arányos a vizsgált elem vastagságával, így a mérés a vastagságra
hitelesítve van.
Amennyiben az anyagban belső folytonossági hiba (repedés, zárvány stb.) található,
onnan az ultrahang egy része visszaverődik, és az hamarabb kerül a vevőhöz, mint a
hátfalról érkező jel. A képernyőn ez megjelenik, így a hiba mélysége behatárolható,
arányosítással meghatározható. A hibajel alakjából és nagyságából pedig a hiba típusára,
nagyságára lehet következtetni (10.24 ábra).
Ebben az esetben a vizsgálat megvalósítható külön adó- és vevő fejjel, vagy
egybeépített, de egymástól hangszigetelt fejjel, vagy olyan adó-vevőfejjel, amelyikben
egy generátor valósítja meg azt, hogy a fej adás után átálljon vételre. Ez első esetekben
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a fej(ek) folyamatosan működnek, az utolsó esetben csak szakaszos üzem mellett
valósítható meg a mérés.

10.24 ábra: Visszhang elvű ultrahangos vizsgálat
Forrás: [157]
Hang átbocsátás elvű ultrahangos vizsgálat
A vizsgálat azon az elven alapul, hogy az ultrahang intenzitása gyengül, csökken, hogyha
valami az útjába kerül, így onnan a sugárzás egy része nem jut tovább, pl. a belső
hibánál.
A vizsgálatnál az adó- és a vevőfejek egymással ellentétes oldalon helyezkednek el
(10.25 ábra). A vizsgálat közben a képernyőn a hibánál csökken az ultrahang intenzitása,
így a végjel kisebb lesz, mint hiba nélküli esetben. A hiba alakjára, helyére és
kiterjedésére ebből kell következtetni. A módszer hátránya, hogy a hiba típusára,
valamint mélységére nem ad információt.

10.25 ábra: Hang átbocsátás elvű ultrahangvizsgálat
Forrás: [157]
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10.1.8 Hibanagyság meghatározása
A vizsgálatok elvégzése után a hibák nagyságának meghatározása történhet:
 AVG módszerrel,
 mesterséges hibákkal történő összehasonlítással.
Hibanagyság meghatározása AVG módszerrel
Az AVG az Abstand Versterkung Grösse szavak mozaikjából keletkezett.
A meghatározás lépései:
 ismert méretű etalonon el kell végezni a hitelesítést,
 az etalon végjelének beállítása a képernyőn V1 erősítéssel, ekkor a relatív
távolság A1,
 hibakeresés, majd a hiba jelének beállítása a képernyőn V2 erősítéssel, ekkor a
relatív távolság A2,
 az A1 végjeltől visszamérjük a V2–V1 erősítés különbséget és átvetítjük V1-re.
Ezzel meghatároztuk a G relatív hibaméretet (10.26 ábra).

10.26 ábra: AVG diagram, és a hibaméret meghatározása
Forrás: [157]
Az eljáráshoz ismerni kell a vizsgálófej adatait (fej átmérője, frekvenciája stb.)
Hibanagyság meghatározása összehasonlítással
Az ismeretlen méretű hibáról kapott visszhangjelet egy ismert, előre meghatározott
méretű műhiba visszhangjával hasonlítjuk össze. Az ilyen műhibákat tartalmazó
etalonokat összehasonlító testeknek is nevezzük.
Gyakorlati alkalmazások
 lemez- és kovácsolt anyagok vizsgálata (zárványosság, rétegesség),
 csövek, nyomástartó edények, sínek vizsgálata (fáradásos- és feszültségkorróziós
repedések terjedése, felületi korróziós károsodások),
 rétegvastagság mérése (felületi bevonatok fémes anyagokon, 10.27 ábra),
 falvastagság mérése (korróziós felületi károsodások, 10.28 ábra),
 hegesztési varratok minősítése (10.29 ábra).
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10.27 ábra: Rétegvastagság mérés

10.28 ábra: Ultrahangos anyagvizsgáló készülék

10.29 ábra: Ultrahangos varratvizsgálat egy lehetséges módja
1-vizsgálati felület; 2- vizsgálati övezet
Forrás: [91]
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10.1.9 Radiológiai vizsgálatok (RT)
A radiológiai vizsgálatoknál a belső hibák, eltérések detektálására elektromágneses
hullámokat alkalmazunk. Ezek teljesen átsugározzák a vizsgált tárgyat, és az
áthaladások során bekövetkező változásokból lehet következtetni azok jelenlétére.
Az átvilágító sugárforrás típusától függően az ipari gyakorlatban két fő csoportot lehet
megkülönböztetni:
 röntgenvizsgálat,
 izotóposvizsgálat.
A röntgenvizsgálatoknál a röntgensugárzás, az izotópos vizsgálatoknál a radioaktív
izotópok hozzák létre a vizsgálathoz szükséges sugárzást.
Röntgenvizsgálat
A röntgensugárzás felfedezése Röntgen nevéhez fűződik (1895). Magát a sugárzást egy
ún. izzó katódos elektroncsőben állítják elő. Egy légritkított terű csőben helyeznek el két
elektródot, majd ezekre 50–500 kV nagyságú egyenáramot kapcsolnak. A katódra
(negatív pólus) kapcsolt külön fűtőáram izzó állapotba hozza, majd termikus emisszió
következtében elektronok lépnek ki belőle, amiket az elektródok közé kapcsolt
nagyfeszültségű elektromos térben felgyorsítanak. A nagy sebességű elektronok az
anódba ütköznek, így lefékeződnek, ekkor mozgási energiájuk nagy része hővé alakul
(kb. 97%), egy kis része (a maradék, kb. 3%) viszont elektromágneses rezgés
formájában kisugárzódik (10.30 ábra). Ezt a kisugárzást nevezzük: röntgensugárzásnak.
A vizsgált anyag belsejében lévő hibákat, ezen sugárzás intenzitásának különbözősége
miatt lehet kimutatni [14; 15].

10.30 ábra: Röntgenvizsgálat elve
Forrás: [91]
Alkalmazási köre (10.31 ábra, 10.32 ábra) a sugárzás nagy hullámhosszúsága miatt
korlátozott, az átvilágítható vastagság 40–50 mm. Az ezen vastagságok alatti
tartományban viszont a leggyakrabban alkalmazott módszer.
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10.31 ábra: Hordozható röntgengép, körsugárzó röntgengép
Forrás: [135; 136]

10.32 ábra: Automatizált vizsgálókabin
Forrás: [139]
A vizsgálat fő paraméterei:
 röntgenfilm minősége,
 katód fűtőáram nagysága,
 gyorsító feszültség nagysága,
 tárgy és a fókusztávolság helyzete,
 besugárzási (expozíciós) idő.
Röntgenfilm minősége
A filmet gyártó cégek különböző nagyságú és érzékenységű termékeket gyártanak. Ebből
a nem kis halmazból kell kiválasztani az adott vizsgálathoz a legmegfelelőbbet. A filmek
érzékenységét az ún. feketedési görbével jellemzik. Ez azt mutatja meg, hogy milyen
feketedés-különbség lesz az adott filmen az alkalmazott sugárintenzitás.
Katód fűtőárama
A katód fűtőáramának a növelése a besugárzás alapintenzitását növeli. Azonban a túl
nagy (5mA) fölötti fűtőáram a katód túlfűtését okozza, így nagymértékben csökken a
katód és a cső élettartama is.
Csőfeszültség
Egy adott hibához a választható csőfeszültség tartományból a legkisebbet célszerű
választani, azonban ennek határt szab, hogy a csőfeszültség csökkenése csökkenti az
alapintenzitást is, így csökken az átvizsgálható vastagság. A vizsgálathoz szükséges
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csőfeszültség értékét táblázatok alapján kísérletekkel kell megállapítani, igazodva az
alapanyag fajtájához, és vastagságához. (Magasabb csőfeszültség kell a rézhez, mint az
acélokhoz. A legkisebb érték is elegendő az alumínium vizsgálatához.)
Tárgy és a fókusztávolság helyzete
Mivel a berendezés anódja nem pontszerű, így annak a szélső pontjaiból kiinduló
sugárzás a hiba szélénél árnyékot okoz a filmen. Ezen árnyékkép kialakulásával a film
feketedésében is átmenet képződik, így a hiba felismerése nehezebbé válik. Kedvezőbb
helyzet áll elő akkor, hogyha növeljük a fókusztávolságot, azonban ekkor a besugárzás
intenzitása hatványozottan csökken. A helyes beállításokhoz ismerni kell a berendezés
kisugárzási kúpszögét is.
Besugárzási (expozíciós) idő
Az expozíciós idő a vizsgálati paraméterek közül általában már nem szabadon választható
paraméter, hanem az előzőek alapján kiadódó érték. A fókusztávolság növelése miatti
intenzitás csökkenést nagyobb expozíciós idővel lehet kompenzálni, azonban a túl nagy
idők (320–400 s) alkalmazásával a szórt sugárzás miatt nagyban romlik a film
képélessége.
Izotópos vizsgálat
Izotópoknak nevezzük azokat az elemeket, amelyek a Mengyelejev-féle periódusos
rendszerben ugyanazon a helyen szerepelnek, azonban a neutronjaik számában eltérés
van. Az izotópok által kibocsátott sugárzás az atommagban keletkezik, ezért szokás
magsugárzásnak is nevezni ezt a jelenséget. A sugárzás során  (részecskesugárzás), 
(elektron kibocsátás) és  sugárzás (energia kisugárzás) lép fel. Az első két sugárzás csak
ionizálja a vizsgálandó tárgyat, míg a  sugárzás egy kis hullámhosszúságú, nagy
intenzitású röntgensugárzásnak tekinthető.
Az izotóp elemekre az a jellemző, hogy a sugárzás kibocsátásával el is bomlanak.
Bomlási jellemzőként általában a felezési időt szokás szerepeltetni, amely idő elteltével
az izotóp aktivitása felére csökken.
Az ipari gyakorlatban leggyakrabban az Ir 192 és a Co 60 izotópokat alkalmazzák az
anyagvizsgálatokhoz, amelyeknek a felezési ideje 74 nap, illetve 5,25 év.
A paraméterek beállítása azonos a röntgen vizsgálatnál bemutatottakkal.
Az alkalmazása a nagyobb méretű vizsgálandó vastagságoknál célszerű – 50–150 mm –,
vagy ahol erősen tagolt kivitelű a tárgy, illetve nehezen hozzáférhető helyeken. További
jelentős előnye az, hogy panoráma felvétel készítésére is alkalmas (hiszen a sugárzás
nem irányított, a térben egyenletesen oszlik el), ez főleg körszimmetrikus szerkezetek
vizsgálatánál nagy előny (csövek, nyomástartó edények, tartályok stb.).
Hátránya a vizsgálatoknak, hogy az állandóan sugárzó izotópok sugárzás elleni védelme
magasabb költséget kíván meg, a tárolása, szállítása és a vizsgálatok során rendkívül
szigorú óvintézkedéseket kell betartani, és betartatni. További hátrány, hogy az azonos
vastagság mellett készített röntgenfelvételeknél kevésbe kontrasztosak.
Vizsgálatok kiértékelése
A helyes paraméterek alapján elkészített felvételhez a filmmel ellentétes oldalon az
alapanyagra (a besugárzott oldalra) egy ún. képminőség jelzőt (huzalos, vagy lépcsős
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furatos) kell elhelyezni, hogy a képpel szemben támasztott követelményeket egyszerűen
ellenőrizni lehessen (10.33 ábra).
Az elkészített filmet hagyományos, vagy digitális technikával előhívják, majd egy nagy
fényerősségű kiértékelő lámpa segítségével manuálisan, vagy speciális szoftverek
segítségével automatikusan kiértékelik.

10.33 ábra: Huzalsoros képminőségjelző és filmelőhívó automata
Forrás: [157; 130]

10.34 ábra: Hibátlan tompavarrat röntgenképe
Forrás: [158]

10.35 ábra: Salakot, gyökhibákat tartalmazó varrat röntgenképe
Forrás: [158]

10.36 ábra: Gázhalmazzal, salakkal, szegélykiolvadással terhelt hegesztési varrat
röntgenképe
Forrás: [158]
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A vizsgálatok során feltárt hibákat (10.34–10.36 ábrák), eltéréseket
szabványosított kódjelzések különböztetik meg (10.37 ábra), ezek:
 repedések, 100,
 üregek, 200,
 szilárd zárványok, 300,
 kötéshibák, 400,
 alakhibák, 500,
 egyéb hibák, 600.

az

alábbi

Repedés a heganyagban, a hőhatásövezetben vagy az alapanyagban keletkezik.
Kötésben elfoglalt helyét a kódjelzés külön is megkülönbözteti.
Az üreg lehet gázzárvány és a fogyási üreg. A gázzárványok előfordulása általában
annak a jele, hogy a hegesztési technológia nem megfelelően ellenőrzött, illetve a
hegesztési él és/vagy a hozaganyag szennyezett.
Szilárd zárvány a hegesztési varratba bezárt szilárd, idegen anyag (salak, folyasztószer,
oxidok, fémek). Fajtáikat és jelölésüket a 3. táblázat tartalmazza. A hegesztési varratba
bezáródott fémek közül a wolfrám az AWI-eljárás során elektródáról levált fém.
A kötéshiba nem megfelelő összeolvadásból, illetve hiányos beolvadásból ered. Lehetnek
összeolvadási vagy átolvadási hibák.
Egyéb hiba a 100...500 kódszámú hibák közé be nem sorolható, a hegesztéssel
összefüggő, általában a felületen tapasztalható fröcskölés, ívgyújtási nyom, köszörülési,
vésési nyom stb.
Az alapanyaghiba (pl. rétegesség, rálapolódás, lépcsős szakadás, korróziós hibák)
kódjelzés nélküli, nem közvetlenül a hegesztéssel összefüggő hibafajta.
A kötéshibákra a következő ábra mutat be példákat.

10.37 ábra: Hegesztett kötések hibái
Forrás: [91]

10.1.10 Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT)
Az akusztikus emisszió fizikai alapja a szilárd testekben tárolt energia felszabadulásakor
keletkező rugalmas hullámok, mint mechanikai rezgések keletkezése. (Ha vékony jégre
lépünk, hallhatóvá válik a repedések kialakulása. Ilyenkor a terhelt jég rugalmas
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energiája szabadul fel.) Az acélszerkezeteknél is ugyanez a jelenség játszódik le a
terhelés hatására, hogyha az képlékeny alakváltozást okoz a belső hibák környezetében,
vagy
repedés
továbbterjedést
okoz.
Ez
a
fülünkkel
nem
érzékelhető
frekvenciatartományba esik, de a piezoelektromos elvek alapján villamos jellé alakítható
ez az emisszió, és ezáltal felerősíthető is.
Az akusztikus emissziónak mikro- és makroforrásai egyaránt vannak.
Mikroforrások
 a szemcsehatár mozgásai,
 a fázis átalakulások, kiválások,
 mikrorepedések és törések.
Makroforrások
 a hibák melletti képlékeny zóna növekedése,
 repedések keletkezése, illetve terjedése,
 korrózió előrehaladása,
 törés.
A vizsgálat módja nagyon hasonló az ultrahangos vizsgálatokéhoz (csatoló anyag stb.).
Azonban a lényegi különbség, hogy ezen vizsgálati módszer alkalmazásához a vizsgált
szerkezetet, tárgyat, darabot meg kell terhelni. Ha ezt a terhelést egymás után
végrehajtjuk, akkor meg lehet különböztetni aktív és passzív hibákat, így információt
lehet kapni azok veszélyességéről (pl. repedésnyílás stb.).
A módszer nagy előnye, hogy a szerkezet egészét vizsgálja, az összes hiba detektálásra
kerül; valamint olyan hibákat, eltéréseket is fel lehet vele kutatni, amely más
roncsolásmentes vizsgálatokkal nem lehetséges. További nagy előnye, hogy üzemelő
szerkezetek vizsgálatára is alkalmas, így ún. rendszerdiagnosztikára is alkalmazható,
akár folyamatos megfigyelés mellett (pl. atomerőművekben). Hátránya viszont, hogy a
hiba jellegét, alakját és nagyságát nem lehet meghatározni, ehhez kiegészítő (UH
és/vagy RT) vizsgálatok alkalmazása szükséges.

10.1.11 Keménységmérés
A keménység az anyag ellenállási képessége egy keményebb tárgy behatolásával
szemben. A keménység nem egy valódi, egzakt definícióval leírható anyagjellemző. A
keménység mértéke valamely megadott eljárással nyert eredmény.
Az első keménységmérések csak ún. karcolásos mérések voltak, amelyek igazából nem
adtak pontos információt a vizsgált anyagról, csak a relatív helyzetét jelezte. A mai
gyakorlatban bevált eljárások egy adott alakú behatolótest adott súllyal, adott ideig való
terhelésével készült lenyomat geometriai adatainak (átló, átmérő, mélység) méréséből
számítják a keménység mérőszámát. Ilyen elven mérjük a Brinell, Rockwell, Vickers
keménységértékeket. Praktikus és kalibrálási okokból ezek az eljárások skálákra lettek
osztva a terhelősúly nagysága, illetve a behatolótest alakja szerint [79].
Karcolásos keménységmérés
Az anyagok keménységét sokáig karcolással vagy vágással szembeni ellenállással
vizsgálták, például A anyagot megkarcolja B anyag, de C anyag nem. Esetleg az A
anyagot alig karcolja meg B anyag, míg C anyag mély karcot ejt rajta. Ez a relatív
keménységmérés ma is használatos az ásványi anyagok vizsgálata esetén, ahol az
eredményt, mint Mohs keménységet kapjuk, ami aszerint rangsorolja az anyagokat,
hogy mivel karcolhatóak. A skála 10 fokozatú, minden egyes érték egy-egy ásványi
anyag jellemző keménységét jelenti: 1 a csillám (zsírkő) keménysége, míg 10 a
188

gyémánté. A relatív keménységmérési eljárások hátránya, hogy túl kevés információval
szolgálnak – nem adnak pontos, számszerű eredményt az anyag keménységéről.
Visszapattanásos keménységmérés
Első alkalmazása az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, az ekkor feltalált szkleroszkóp –
kevés módosítással – a mai napig kapható. Az eredeti elv szerint egy gyémánt végű
behatolótestet ejtettek rá adott magasságból a mérendő felületre, majd a visszapattanási
magasság volt a mért jellemző. Ma már sokkal elterjedtebb a hasonló elven működő ún.
Leeb keménységmérő. Dinamikus keménységmérésnek is nevezik.
Leeb keménység
Az ún. szkleroszkóp, vagy szklerométer továbbfejlesztése. Szénacél behatolótestet
használ, a gravitáció helyett pedig rugóerő adja a kiinduló energiát. A Leeb keménység a
behatolótest visszapattanási sebessége, osztva a becsapódási sebességgel, szorozva
1000-el. A skála 0...1000 HL tartományban van.

10.38 ábra: Leeb keménységmérő
Forrás: [168]
Az ilyen elvű hordozható keménységmérők széles körben elterjedtek,
keménységérték konvertálható más skálákra.
A vizsgálati módszer előnyei:
 zsebméretű, könnyen hordozható keménységmérő eszköz,
 alacsony költségű,
 rendkívül gyors mérés,
 bármilyen irányból, akár fejjel lefelé is használható,
 egyszerűen kezelhető,
 keménységérték közvetlen kijelzése,
 átkonvertálható más skálákra.

mivel

a

Hátrányai:
 kisebb méretű, nem elég vastag falú próbatestek mérése problémás (vagy
legalábbis speciális mérőfejet igényel),
 nincs szabványosítva.
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Behatolásos keménységmérés
A keménység mértéke az anyag egy nálánál jóval keményebb anyag behatolásával
szemben tanúsított ellenállása. Az alább felsorolt eljárások terjedtek el:
 Brinell keménység (HB),
 Rockwell keménység (HR),
 Vickers keménység (HV),
 Shore keménység (HS),
 Knoop keménység (HK),
 Ball indentation – „golyó behatolásos keménység”.
Bár a fenti keménységmérési eljárások között nincs egyértelmű összefüggés, léteznek
gyakorlati átváltó táblázatok, elsősorban acélok keménységértékeinek átváltására. Meg
kell azonban jegyezni, hogy bizonyos anyagok lényeges eltéréseket mutatnak a vizsgálati
eljárás fajtájától függően.
Brinell keménység
A Brinell keménységmérés eljárását egy svéd tudós, Johan August Brinell fejlesztette ki
1900-ban. Ez volt az első széles körben alkalmazott keménységmérés.

10.39 ábra: Brinell keménységmérés elve
Brinell keménységmérés elve
Az eredeti eljárás szerint egy 10 mm átmérőjű acélgolyót nyomnak bele a vizsgált
felületbe 3 000 kgf (29 kN) erővel. A lenyomat relatív nagy volta, és az ezzel a
próbatesten okozott károsodás korlátozza használhatóságát. Lágyabb anyagok
vizsgálatához kisebb terhelést alkalmaznak, keményebb anyagok keménységmérése
során pedig wolframkarbid golyó a behatolótest.
A Brinell keménységmérés a következő szabványokban található meg: ASTM E10 és az
EN ISO 6506.
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A mért jellemző a terhelő erő és a kapott lenyomat átmérője, ebből számolják a
keménységértéket:

(10.2)
ahol:
P = alkalmazott terhelőerő kgf-ben adva,
D = behatolótest átmérője mm-ben,
d = lenyomat átmérője mm-ben.
A Brinell keménység átváltható névleges szakítószilárdságra is, bár a kettő közötti
összefüggés erősen anyagfüggő.
A Brinell keménységek megadásakor a mértékegységet gyakran HBS 10/3000 formában
írják, amennyiben a mérés eltért az eredeti eljárástól 10.2 táblázat, 10.3 táblázat [155].
10.2 táblázat: Brinell keménységek megadása
HB
S/W
10/
3000
Brinell keménység
acél/wolframkarbid
golyó átm. terhelés
golyó
mm-ben
kgf-ben

mértéke

10.3 táblázat: Jellemző Brinell keménységek
Anyag
Keménység
1,6
HBS 10/100
Puhafa (pl. fenyő)
Keményfa

2,6–7 HBS 10/100

Alumínium

15 HB

Réz

35 HB

Lágyacél

120 HB

Rozsdamentes acél

250 HB

Üveg

550 HB

Edzett szerszámacél

650–700 HB

Forrás: [155]
A vizsgálati módszer előnyei:
 nem homogén anyagok is mérhetőek a nagy lenyomatnak köszönhetően,
 alkalmas nagy, félkész darabok mérésére is,
 egyszerű és robosztus behatolótest.
Hátrányai:
 behatárolt alkalmazhatóság 650 HBW-ig,
 behatárolt alkalmazhatóság kis és vékony daraboknál (10.40 ábra),
 időigényes optikai mérés,
 viszonylag nagy sérülés keletkezik a mért darabon.
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10.40 ábra: Brinell asztali keménységmérő
Forrás: [156]
Poldi kalapács
A Poldi kalapács fémek (acél, öntöttvas, sárgaréz, alumínium stb.) Brinell
keménységének egyszerű és gyors meghatározására szolgál (10.41 ábra). Egy 10 mm
átmérőjű, speciális Brinell golyón keresztül egy kalapácsütéssel vízszintes irányú
terhelést mérnek a mintára és a standard próbadarabra. A mintán és az etalonon azonos
ütési erővel keletkezett benyomódások mértéke a keménységtől függ. Minél keményebb
az anyag annál kisebb a benyomódás mértéke. A benyomódás átmérőjét egy speciális
mérőlupéval mérik, melyet a készlet tartalmaz. A mellékelt táblázat segítségével lehet
meghatározni a minta keménységét [167].

10.41 ábra: Poldi kalapács
Rockwell keménység
Egy Ludwig nevű bécsi professzor már 1908-ban felvetette a behatolási mélység
különbségének mérését, mint keménységmérő módszert, de az első ilyen
keménységmérési eljárást mégis csak 1914-ben szabadalmaztatta Hugh M. Rockwell és
Stanley P. Rockwell az USA-ban.
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10.42 ábra: Rockwell keménységmérés elve
Forrás: [157]
A Rockwell keménység meghatározása során előbb egy kisebb terhelőerővel (ún.
előterhelő erővel) nyomják a behatolótestet a vizsgált felületbe, ekkor nullázzák az
elmozdulás mérőt, majd adott ideig a terhelést megemelik (főterhelés). A fő terhelés
elvétele után az előterhelési erő mellett mérik meg a behatolás mélységét (10.42 ábra).
HR= N–h×s

(10.3)

ahol:
N – skálára jellemző konstans,
h – lenyomat maradó mélysége előterhelés mellett mérve,
s – skálára jellemző konstans.

10.43 ábra: Rockwell keménységmérő
Forrás: [159]
A fémek Rockwell féle keménységmérésének lépései a következő szabványokban van
lefektetve: ASTM E18 és az EN ISO 6508.
A Rockwell keménységmérésnek sok skálája létezik a behatolótesttől és a terhelő erőtől
függően (10.43 ábra).
A Rockvell keménységmérés típusai:
 Rockwell: az előterhelés 10 kgf, a terhelés 60, 100 vagy 150 kgf.
 Superficial (felületi) Rockwell: az előterhelés 3 kgf és a terhelés 15, 30 vagy 45
kgf.
Mindkét vizsgálati típusnál a behatolótest gyémántgúla vagy acélgolyó lehet, a vizsgált
darab tulajdonságaitól függően.
Léteznek Rockwell és Superficial Rockwell skálák (10.4 táblázat).
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HRA

10.4 táblázat: Jellemző felhasználás
Alkalmazás
Kemény fémek, edzett acél

HRB

Lágy szerkezeti acél, nem ferromágneses fémek

HRC

Edzett acél (szerszámacél, nagyszilárdságú szerkezeti acél)

HRD

Felületkeményített, kéreg edzett darabok

HRE

Öntött vas, alumínium, magnézium ötvözetek, csapágy acélok

HRF

Hideghengerelt lemez acélok, lágyított réz-horgany ötvözetek, réz

HRG

Foszfor-bronz, berillium-réz, alacsony keménységű öntött vas

HRH

Alumínium, cink (horgany)

HRK

Csapágy acélok, egyéb alacsony keménységű acélok

HR15/30/45N

Vékony HRA, HRC, HRD által vizsgált anyagokhoz,

HR15/30/45T

Vékony HRF vagy HRB által vizsgálható anyagokhoz

Skála

Forrás: [155]
A vizsgálati módszer előnyei:
 gyors vizsgálat, közvetlen leolvashatóság,
 könnyen automatizálható,
 alacsony költség, mivel nincs optikai leolvasás,
 a közvetlen leolvasás miatt kisebb kezelői hiba.
Hátrányai:
 befogásból eredő hibalehetőségek a vizsgálat kivitele közben,
 éledzett darabok mérhetősége limitált,
 gyémánt behatolótest sérülékenysége,
 a keménység értékek gyenge differenciálódása.
Vickers keménység
Smith és Sandland fejlesztette ki Londonban a Vickers Ltd.-nél, 1922-ben, majd Lips és
Sack tovább fejlesztette az alacsony erők tartományában (Micro Vickers) 1936-ban.
Az eljárás során egy gyémántgúlát nyomnak adott erővel a mért felületbe (10.44 ábra).
Az értékelés optikai úton történik, a lenyomat mindkét átlóját megmérik, majd a kettő
átlagából számítják ki a lenyomat felületét.

(10.4)
ahol:
F – terhelőerő,
A - lenyomat felülete,
d - mért átlók átlaga.
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10.44 ábra: Vickers asztali keménységmérő
Forrás: [160]
A Vickers keménységmérést az alábbi szabványok írják le: ASTM E384 (micro
Vickers), ASTM E92 (macro Vickers) és az EN ISO 6507-1,2,3 – micro és macro Vickers
egyaránt.
A Vickers keménységmérés típusai:
 micro Vickers: a terhelés 10gf … 1000 gf tartományú,
 macro Vickers: a terhelés 1kgf … 100 kgf tartományú.
A behatolótest minden esetben úgynevezett Vickers gyémánt, vagy Vickers piramis,
nyílásszöge 136°. Vickers keménység skálák megnevezése: Micro Vickers HV 0,01– HV
0,1; Kis terhelésű Vickers: HV 0,2– HV 3; Vickers: HV 5– HV 100 (10.5 táblázat).
A fenti megnevezésekben az irodalom nem egységes, az ASTM szerint 1kgf (98N) alatt
Micro Vickers keménységmérésről beszélünk – ennek következtében a keménységmérők
is így oszlanak meg Micro Vickers és Vickers gépekre.
10.5 táblázat: Jellemző értékek
Érték
Anyag
316L rozsdamentes
140 HV30
acél
180 HV30

347L rozsdamentes
acél

55–120 HV5

Szénacél

30–80 HV5

Vas

Forrás: [155]
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A vizsgálati módszer előnyei:
 gyakorlatilag nincs keménységbeli határa,
 vékony anyagok, galvanizált rétegek, vékony falú csövek, kis méretű próbatestek
egyaránt mérhetőek,
 kis lenyomat – szinte sérülésmentes vizsgálat,
 a normál (macro) tartományban a mért érték gyakorlatilag független a
terheléstől.
Hátrányai:
 hosszadalmas felület előkészítés,
 hosszadalmas optikai értékelés,
 a gyémánt gúla érzékeny a törésre,
 a kis lenyomat miatt nagyon érzékeny a behatolótest sérüléseire, illetve a vizsgált
felület minőségére,
 érzékeny a vibrációra, különösen a micro tartományban,
 az optikai leolvasás miatt jelentős kezelői hibalehetőség.
Ultrahangos (UCI) keménységmérők
Léteznek olyan keménységmérők, melyek teljesen eltérnek a hagyományos
keménységmérőktől (10.45 ábra), mint hornyok, fogaskerekek, vékony lemezek, lapkák
keménység-vizsgálatakor.

10.45 ábra: Ultrahangos keménységmérő
Forrás: [161]
Ezeknél nem a próbatesten keletkező lenyomat mérete kerül mikroszkóp által mérésre a
keménység meghatározásához. Egy vibráló fémrúd végére ültetett Vickers gyémántot és
fix terhelést használ a lenyomat elkészítéséhez. A lenyomat létrejöttekor a gyémánt
feltámaszkodik annak falain, ami csillapítja a fémrúd rezgését. Ez a csillapítás arányos a
feltámaszkodó felülettel, így értékelése segítségével a keménységérték számítható. Az
eljárás jól ismételhető. Nagy próbatestek, járművek, hajók, acél tornyok, hidak,
repülőgépek, alkatrészek keménységmérésére ideális. Ideális eszköz továbbá vékony,
vagy nehezen elérhető felületű próbatestek keménységmérésére.
Shore keménység
Albert F. Shore fejlesztette ki a 1920-as években. Elsősorban polimerek, elasztomerek és
gumi keménységének mérésére használatos (10.46 ábra). Mind a Shore
keménységmérő, mind a durométer elnevezés használatos.
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10.46 ábra: SHORE-A keménységmérő

10.1.12 Spektrométerek
Különböző készülékek, amelyek alkalmasak spektrum létrehozására és hullámhossz,
energia stb. mérésére. Azaz olyan készülékek, melynek segítségével valamely prizmán át
tört vagy rács által elhajlított homogén fénysugár eltérítése mérhető.
Az optikai emissziós spektrométeres vizsgálat során (10.47 ábra), a felületről
elgőzölögtetett anyagmennyiség spektrumának elemzésével végzi el az automata
berendezés a kémiai összetétel megállapítását, a C és S tartalmat is beleértve.
A spektrométerrel vizsgálható ötvözetek az alábbiak:
 szénacélok
 korrózióálló acélok
 öntöttvasak
 szerszámacélok
 réz és ötvözetei
 alumínium és ötvözetei
 Ni és Co bázisú ötvözetek
 tartály vizsgálata

10.47 ábra: A spektrofotométer működési elve
Forrás: [163]
Egy egyszerű típus például a látható sugárzásra: egy kalibrált skálával felszerelt
spektroszkóp, amely lehetővé teszi a hullámhosszak leolvasását vagy kiszámítását.
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Az elektromágneses spektrumnak a röntgentől az infravörösig tartó tartományában a
spektrumot prizmával, vagy ráccsal állítják elő (a kemény röntgensugárzás esetében
kristállyal). Fotoelektromos detektort használva a spektrum megkapható grafikusan,
megjelenítve a sugárzás intenzitásának változását a hullámhosszal. Az ilyen készülékeket
spektrofotométereknek is nevezik.
Azokat a készülékeket, amelyek a részecske-sugárzásból nyernek spektrumot, szintén
spektrométereknek nevezik (pl. fotoelektron spektroszkópia).
Ma már a spektrométerek is teljesen digitálisak, számítógéppel szoftveresen vezéreltek.
A régi hagyományos fotoelektron csövek helyett egymással átfedésben fényérzékeny
lemezek mérik fel a teljes analizált fényspektrumot. A teljes fényspektrumból választja ki
a műszer a hasznos információt, azaz a különböző ötvöző, egy szennyező elemekre
vonatkozó jellemző intenzitás jelét. Ennek megtalálása, pontos kiértékelése, illetve ezek
stabilitása az, amit ezeknek a modern gépeknek tudni kell.
Ezek a műszerek (10.48 ábra) már a legkülönfélébb alakú próbatestekhez is
alkalmazhatóak. Az argon védőgázas, multi CCD elektronikás analizálási technológiával
alkalmas pl.: Fe-ötvözetek C, P, S, Al, Cu, Ni, Ti stb. százalékos összetételének
vizsgálatára pár másodperc alatt, akár laboratóriumi pontossággal.

10.48 ábra: Könnyű, hordozható, akkumulátoros spektrométer
Forrás: [165]
Öntészetekbe, kohászatokba argon védőgázzal és vákuumos rendszerrel ellátott
robosztus felépítésű, fenntartást alig igénylő spektrométert javasolnak. [78; 85]

10.2 Fémek korróziójának vizsgálata
1937-ben Brüsszelben egy korróziós kiállításon a követező felirat volt látható:
„Mialatt Ön ezt elolvassa 760 kg vas elkorrodálódott!”
A természetben a legtöbb fém valamely vegyületeként fordul elő. Ezek oxidok, szulfidok,
karbonátok vagy más komplex vegyületek. Az, hogy a fémek legtöbbje csak vegyületek
formájában található meg a természetben, valamilyen természeti törvényszerűséget
fejez ki. A tiszta fém előállításához jelentős mennyiségű energiát kell befektetnünk és
sajnálattal tapasztaljuk, hogy a fém előbb vagy utóbb spontán végbemenő folyamat
során újra valamilyen vegyületté alakul [89].
A korrózió tulajdonképpen a termodinamika által megfogalmazott energiaminimumra
való törekvés. A termodinamika szóhasználatában az önként végbemenő folyamatokat az
jellemzi, hogy a szabadentalpia-változás (∆G) előjele negatív, azaz a végállapot
szabadentalpiája kisebb, mint a kiindulási állapoté. A szabadentalpia-változás előjele,
azonban csak a folyamat termodinamikai lehetőségét adja meg, a folyamat sebességéről
semmit nem árul el. A korrózióvédelmi technikák során számos esetben a sebességi
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folyamat korlátozásával igyekszünk minél hosszabb, de nagyon is véges idejű védelmet
biztosítani [89].
A korrózió jelensége senkinek sem ismeretlen, hiszen naponta látjuk, hogy a minket
körülvevő tárgyak, eszközök, természetes anyagok idővel vesztenek „eredeti fényükből”,
csökken a használati értékük, kopnak, elfáradnak, berozsdásodnak. A korrózió tehát nem
új keletű dolog, azonban felgyorsult világunkban, ahol a minőség és a tartósság már
alapvető elvárássá növi ki magát szinte az összes iparágban, úgy válik egyre fontosabbá
az, hogy a korrózió hatásait, megjelenésének lehetőségét minimalizáljuk. Ezzel
foglalkozik a korrózióvizsgálat tudománya, amely az utóbbi 20–30 évben egyre
intenzívebben jelenik meg szinte minden területen, különös tekintettel a jármű- és
gépiparban [81].
A fémek korróziója a szerkezeti tulajdonságok romlását eredményezi. Számos korróziós
hatás ismeretes. A fémek korróziójának egyik következménye például a fémszerkezet
mechanikai szilárdságának gyengülése. Már egészen kis mértékű korrózió is súlyos
károkat okozhat, ha a fém bizonyos részeire koncentrálódik, pl. bemaródással egy árok
képződik, és a nagy igénybevétel hatására törés következik be. Ezért a korróziónak
gazdasági, egészségügyi, biztonságtechnikai illetve technológiai következménye is van.
Sok országban végeztek felméréseket a korróziós károk megbecsülésére. Az egyik
legérdekesebb ezek közül, amit az USA-ban készítettek 1976-ban, mely szerint az éves
korróziós kár (fémekre) 70 milliárd dollár, ami a GDP 4,2%-a [80].
A fémes szerkezeti anyagokat érintő korróziót az alábbi kategóriákba lehet sorolni:
 Kémiai korrózió. A fém felületén olyan tisztán kémiai átalakulások mennek végbe,
amelyek jelentős tömegveszteséggel járnak. Gépészmérnöki gyakorlatban ilyen
típusú korrózió játszódik le pl. vanádium-tartalmú fűtőolajok égetésekor, amikor
is a forrcsövek felületén kialakuló védő-oxidréteget a felületen kondenzálódó
vanádium-vegyület folyamatosan feloldja. Hasonló jelenséget okoz a biomassza
tüzelésekor a tűztérben elpárolgó, majd a hidegebb helyeken kicsapódó káliumklorid.
 Feszültség korrózió. Más néven anyagfáradás, amely a fémkristályok közötti
összetartó erők gyengülésének eredménye. Ez a korróziótípus nem kémiai jellegű,
részletes tárgyalására más tárgyak keretében kerül sor.
 Elektrokémiai korrózió. A leggyakoribb korróziófajta.

10.2.1 Elektrokémiai korrózió
Elektrokémiai potenciálkülönbség kiegyenlítődése során bekövetkező korróziós folyamat,
amelyek részfolyamatai térben elkülöníthetően (ez lehet nanométeres és méteres
nagyságrendű) játszódnak le.
Az elektrokémiai potenciálkülönbség kialakulásához vezető körülményekről a Nernst
egyenlet értelmezése adhat segítséget, amely szerint a fém és saját ionjait tartalmazó
oldata közötti elektrokémiai potenciálkülönbség az alábbi összefüggés szerint számítható
ki:

(10.5)
0

Eion/fém: Elektródpotenciál
E ion/fém: Standard elektródpotenciál
R: Univerzális gázállandó
T: hőmérséklet
F: Faraday állandó
cion: fémion koncentráció
n: elektronszám változás a fématom fémion átalakuláskor
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Az egyenlet alapján elektrokémiai potenciálkülönbséget okozhat:
két különböző fém vagy azonos, de eltérő kristályszerkezetű fém,
 hőmérsékleteltérés azonos fémen,
 koncentráció-eltérés azonos fémen.
A korróziós folyamatot elindító potenciálkülönbség csak bizonyos feltételek egyidejű
teljesülésekor valósul meg, így az elektrokémiai korrózió egyidejűleg szükséges és
elégséges feltételei az alábbiakban fogalmazható meg.
1. Legyen két különböző elektródpotenciálú hely egymással fémes összeköttetésben.
2. Ezt a két elektródpotenciálú helyet kösse össze mozgásképes ionokat tartalmazó
elektrolit.
3. Depolarizátor jelenléte.
Az első feltétel megvalósulását a Nernst egyenlet alapján értelmeztük, azaz két
különböző fém vagy ötvözet érintkezésekor potenciálkülönbség alakulhat ki.
Potenciálkülönbséget okozhat az oldott oxigénkoncentráció különbség (koncentrációs
elem) vagy egy hajlítás is, amellyel fémrács torzulást okozunk.
A második feltétel általában olyan vizes oldatok jelenlétét igényli, amelyek viszonylag
könnyen mozgó ionokra disszociáló sókat tartalmaznak (NaCl, Na2SO4 stb.).
A harmadik pont egy kicsit részletesebb magyarázatra szorul. A korrózió tulajdonképpen
egy fém pl. a vas oldatba menetelét jelenti.
Fe = Fe2+ + 2 e–

(10.6)

A folyamat elektronleadással jár, tehát oxidáció. Az oxidációs folyamatokat az
elektrokémiában anódos folyamatoknak nevezzük. Oxidáció azonban önmagában nem
valósulhat meg, kell egy folyamatnak lenni, amely a képződő elektronokat felhasználja.
Ez a folyamat elektronfelvétel, tehát redukció. A redukciós folyamatok neve az
elektrokémiában katódos folyamat. Minden olyan anyagot, amely a korrózió anódos
folyamatát elősegíti azáltal, hogy a képződött elektronokat felveszi, azaz redukálódni tud
az adott körülmények között, depolarizátoroknak nevezzük. A gépészmérnöki
gyakorlatban az elektrokémiai korróziós esetek túlnyomó többsége négy depolarizátor
jelenlétére vezethetők vissza (hidrogénion, oldott oxigén, oldott szén-dioxidból képződött
hidrokarbonátion, és oldott elemi klór), amelyek az alábbi redukciós folyamattal
biztosítják az anódos oldódás lehetőségét, azaz a korróziót [89].
Depolarizátorok
2 H+ + 2 e– = H2
O2 + 4H+ + 4 e– = 4 OH–
2 HCO3– + 2 e– = H2 + 2 CO32 –
Cl2 + 2 e– = 2 Cl –

(10.6)
(10.7)
(10.8)
(10.9)

A felsorolt három feltétel közül bármelyik hiányzik, a korrózió nem valósul meg. Központi
fűtési rendszerek közel zárt rendszerek, így az oldott oxigén elfogyása után megáll a
korrózió annak ellenére, hogy a fűtővíz elektrolittartalmú és rézcsövek érintkeznek
alumínium- vagy vaslemez radiátorokkal.

200

Korróziós károsodás két fém érintkezésekor.
Melyik fém milyen közeget visel el? A kontakt korrózió jelensége
Tiszta fémek esetében közelítésként a fémek standard elektródpotenciál táblázatát
alkalmazhatjuk. Két fém érintkezésekor, ha a korábban említett feltételek fennállnak,
mindig a negatívabb potenciálú fém fog korrodálódni (10.49 és 10.50 ábrák). Ha a fém
önállóan merül valamilyen oldatba, csak akkor fog korrodálódni, ha elektródpotenciálja
negatívabb, mint az oldatban megvalósuló redukciós folyamaté.

10.49 ábra: Néhány fém és depolarizátor elektródpotenciáljainak sorrendje
Forrás: [89]

10.50 ábra: Réz és vascső összeépítésekor lejátszódó korrózió (kontakt korrózió)
Forrás: [89]
A feltüntetett potenciálviszonyok alapján megállapítható, hogy levegővel érintkező vizes
közegben az oldott oxigén minden nálánál negatívabb potenciálú fém korrózióját idézheti
elő.
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Sok esetben nem tudjuk elkerülni különböző fémek összeszerelését, ilyenkor mindig
célszerű szem előtt tartani, hogy az összeépítendő fémek között minél kisebb legyen a
potenciálkülönbség és az anyagválasztást úgy végezzük el, hogy lehetőleg mindig a
nagyobb felületű szerkezeti anyag legyen a negatívabb potenciálú, azaz az anód. Az nagy
felületen történő korrózió sokkal kisebb mm/év-ben kifejezett korróziósebességet fog
előidézni, mint egy kis felületen.
Ötvözetek korróziója
A fémek standard elektródpotenciál táblázatából csak a tiszta fémek korróziós hajlamára
vonhatunk le következtetéseket. A gépészmérnöki gyakorlatban azonban általában
ötvözeteket használunk, amelyek nem biztos, hogy saját ionjaikat tartalmazó oldatba
merülnek, amint az a standard elektród potenciálok esetén előírás.
A tanultak azonban ugyanúgy alkalmazhatók, azaz mindig a negatívabb potenciálú fog
anódként viselkedni azaz korrodálódni. Az ötvözetek nagy száma és a velük érintkező
vizes elektrolit oldatok szinte végtelen változatossága miatt táblázatos adatok csak ritkán
állnak rendelkezésünkre. Ilyenkor nincs más lehetőség, mint meg kell mérnünk a
potenciálkülönbséget.
Ha csak két fémről, ötvözetről van szó, akkor a két fémes anyagból készült, megfelelő
nagyságú mintát egymástól elkülönítve olyan oldatba merítjük, amellyel várhatóan
érintkezni fog. A voltmérővel megmért potenciálkülönbség nagysága a korróziós
hajtóerővel lesz arányos, a mért potenciálkülönbség előjele alapján pedig
meghatározható, hogy várhatóan a kettő közül melyik szerkezeti anyag fog korrodálódni.
Ha nagyszámú ötvözetpárt akarunk megvizsgálni egy adott oldatban, akkor célszerű
mindegyik fémes anyag potenciálját egy referenciaként választott konstans potenciálú
elektródhoz képest (pl. kalomel) megmérni. (A kalomel elektród tulajdonképpen
ugyanazt a célt szolgálja, mint a standard elektródpotenciál mérésnél a standard
hidrogén elektród, csak jóval egyszerűbb mérni vele). Az eredményeket táblázatba
foglalva tetszőleges ötvözet összeépítés esetén megbecsülhetjük a korróziós
tulajdonságokat.
Kültéri korróziós vizsgálatok
Folyamata:
Szemrevételezés
 Megállapítható a korrózió típusa.
 A felhasználás helyén és azonos körülmények között végzik.
Falvastagság mérése
 Ultrahangos
 Megállapítható a sebesség
Elektromos ellenállás változás mérése
Előnyei: Üzemi körülményekhez képest megfelelő pontosságú
Hátrányok: Hosszú ideig tart, helyigény
Tervezés: Mintatartó anyaga, elhelyezése, minták helyzete és anyaga fontos [81].
Laboratóriumi korróziós vizsgálatok
Hagyományos módszerek:
 szemrevételezés: mikroszkóppal,
 roncsolásos módszerrel.
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Tömegváltozás mérése:
 korróziós közeg kémiai analízise,
 fejlődött, vagy elnyelt gáz mérése,
 tervezett időtartamú mérés.

Gyorsított korróziós vizsgálatok
Sóköd-permet mérés:
 hőmérséklet hatása,
 agresszív közeg [81].

10.51 ábra: Sóköd-permet műszer, porlasztó szűrőház
Forrás: [84]
A sópermetes korrózió vizsgálatoknak két fő fajtáját különböztetjük meg. Egyik az
egyszerű sópermet teszt. Ennek lefolyása során a zárt kamrában elhelyezett mintákat
folyamatos sópermet, illetve sóköd veszi körül. A szabványok a sós oldat összetétele és
pH-értéke mellett a kamrában uralkodó hőmérsékletet, a sópára telítettségét és
hőmérsékletét, a kicsapódásának mértékét, illetve a vizsgálat idő hosszúságát írják le.
Ugyancsak meghatározott a kiértékelési módszer is. E vizsgálatok folyamán többek
között a bekarcolt bevonaton keletkező korrózió kiterjedtségét, szálkásságát vizsgálják. A
szabványok általában megengedőek, a vizsgálatok egy naptól kezdve akár több hetes
időtartamúak lehetnek. A ciklikus korróziós tesztek gyakorlatilag klimatikus
vizsgálatokkal kombinált sópermet tesztekből állnak, ahol a hagyományos sóködképzés
mellett kondenzáció, szárítás, magas páratartalmú klíma, vagy a legújabb szabványok
esetén akár fagyasztásos, vízelöntéses, kén-dioxid befúvásos szakaszokból áll össze a
teljes vizsgálati időtartam.
A modern műszerek ma már előre betáplált ciklikus programok alapján akár több hét
leforgásán keresztül képesek a méréseket automatikusan elvégezni. Képesek a
hőmérsékletet, a páratartalmat, a sóoldat-permet töménységét stb. változtatni.

Elektrokémiai mérések: ellenállás/vezetés mérése, vezetés
G=1/R

(10.10)

Elektrokémiai vizsgálati módszerek:
A szett a következő eszközökből áll: segédelektród (Pt), referens-elektród (Kalomel,
Ag/AgCl) és munkaelektród.
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munkaelektród

referens-elektród
segédelektród

Lúggin-kapilláris
10.52 ábra: Elektrokémiai korrózióvizsgálat sematikus rajza és eszköz képe
Forrás: [81]
Feszültség és ellenállás mérés történik a kísérlet során. A mérés a referens és a
munkaelektród közti potenciálkülönbség mérésén alapszik. Törekedni kell arra, hogy csak
a munka és segédelektród közt folyó áramot mérjük.
Korrózió sebességének meghatározása
Általában mm/év-ben határozzák meg (10.53 ábra).
Többféle eljárás létezik a korróziósebesség meghatározására, például a korrodálódó fém
tömegcsökkenésének mérése vagy az elektrokémiai korrózió mérése. A legegyszerűbb
mód a fém korróziós sebességének mérésére (10.54 ábra), hogy a vizsgálati mintát
belehelyezzük a korrodáló közegbe (pl. tengervíz) és mérjük a tömegcsökkenést az idő
függvényében.
Oldatba mártott vastárgy esetén lehetséges a vizes oldat a Fe3+ koncentrációjának
növekedését fotometrikus úton is vizsgálni. Ez a módszer gyakorlatilag ugyanolyan
egyszerű, mint a tömegcsökkenés mérése.
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10.53 ábra: Becsült korróziósebesség számítás
Forrás: [89]

10.54 ábra: Korrodáló vascső
Két tetszőleges folyadékba mártott fémes mintadarab korróziósebességét is
megbecsülhetjük, ha a két fém között az egyensúlyi folyamatok beállta után
meghatározzuk a mérhető áramot és az anódfolyamatban részt vevő felületet. Az
egymáshoz képest negatívabb potenciálú fém lesz anód (anódfolyamat: Fém =
Fémn++ne–), míg a katódfolyamat savas oldatok esetén a H+ ionok, semleges oldatok
esetén az oldott oxigén redukciója [89].

10.2.2 Fémek felületvédelmének vizsgálata
Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel
(10.55 ábra).
Vonatkozó szabvány: MSZ EN ISO 12944
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Tartósság
Egy festékbevonat-rendszer várt élettartama az első nagyobb karbantartási festésig.
A tartósság három időtartománya a következő:
Rövid (R)
2 – 5 év
Közepes (K)
5 – 15 év
Hosszú (H)
több mint 15 év
A szabvány hangsúlyozza, hogy az élettartam nem szavatossági időt jelent, hanem egy
műszaki fogalmat, mely segít a karbantartási terv elkészítésében.

10.55 ábra: Rozsdás kandeláber
Korrozivitási kategóriák:
A légköri környezetek hat korrozivitási kategóriája:
C1
nagyon kicsi
C2
kicsi
C3
közepes
C4
nagy
C5-I
igen nagy (ipari)
C5-M
igen nagy (tengeri)
A korrózióvédelmi feladatok hatékony megoldása szempontjából nagyon fontos a
valóságnak megfelelő légköri korrozivitási kategória meghatározása.
Jól ismert, hogy a korrózióvédelem a tervezőasztalon kezdődik. A szabvány táblázatokkal
és ábrákkal illusztrálja az alapvető tervezési kritériumokat. Az általános előírásokon túl
konkrét példákat is találunk az élek, hézagok, hegesztések, csavarkötések és zárt
szerkezeti elemek kezelésére. A víz visszatartását, valamint a galvánkorrózió kialakulását
megelőző óvintézkedések ismertetése hasznos segítséget nyújt a tervezők számára.
A szabványsorozat részletesen taglalja a különböző felület-előkészítési módszereket.
Áttekinthető formában találjuk meg az elsődleges és másodlagos előkészítési fokozatok
definícióit és alkalmazási területeit. Hasznos megjegyzések egészítik ki a szennyeződések
és régi festékrétegek eltávolítására szolgáló eljárások táblázatát. Az előírás kitér a
horganyzott és termikusan szórt felületek előkészítésére is.
Megismerhetjük az egyes festéktípusok általános tulajdonságait és legfontosabb
sajátságait. Ez alapján, illetve a megelőző fejezetek ismereteit felhasználva ajánlásokat
találunk optimális festékbevonat-rendszerek felépítésére. A minden egyes korrozivitási
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kategóriára kidolgozott táblázatokból megtudjuk, hogy a felület-előkészítéstől, a
kötőanyagtól, az alapozó pigmentálásától, valamint a teljes szárazréteg-vastagságtól
függően hogyan változik a várható tartósság (élettartam). A közölt példák segítségével
könnyen kiválaszthatóak azok a korrózióvédelmi megoldások, melyek műszaki
szempontból elfogadhatóak. Külön melléklet foglalkozik a műhelyalapozókkal és azok
festékbevonatokkal való összeférhetőségével.
A szabvány laboratóriumi vizsgálati módszereket és körülményeket ír elő a korróziógátló
festékbevonatok kiértékelésére. Ismerteti a leggyakrabban használt gyorsított
eljárásokat és megadja a modellezni kívánt korrozivitási kategóriától függő vizsgálati
időtartamot is.
Így például:
 bevonatok vizsgálata,
 bevonatok vegyszerállósági tesztje,
 felületvédelem minőségellenőrzése,
 festékek időjárásállóság vizsgálata,
 korrózióállóság vizsgálata.
A legjobb festékbevonatok sem érnek sokat, ha felhasználásuk nem rendeltetésüknek
megfelelő. A precíz kivitelezést segítik az ismertetett általános előírások. Külön bekezdés
foglalkozik a felhordási körülményekkel és módszerekkel. A festési munkák
végrehajtásának ellenőrzése és a referenciafelületek kialakítása is részletesen tárgyalásra
kerül.
Foglalkozik az acélszerkezetek festékbevonat-rendszerekkel való korrózióvédelmi
előírásainak kidolgozásával. Kitér új munkára és karbantartásra, valamint műhelyben
vagy kinti helyszínen történő kivitelezésre is. Minden esetben lényeges a következő
paraméterek egyértelmű megadása:
 A megkívánt tartósság.
 A környezeti viszonyok és különleges igénybevételek.
 Felület-előkészítés.
 A festékek típusai.
 A bevonatok száma és fajtái (alapozó, közbenső, átvonó).
 Felhordási módszerek és felhordási követelmények.
 A felhordás helye (műhely vagy helyszín).
 Állványozási követelmények.
 Követelmények a (jövőbeni) karbantartásra (ha van).
 Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények.
Hegeszthetőségi vizsgálatok
A 10.6 táblázat a fontosabb hegesztési hibák kimutatására javasolt roncsolásmentes
vizsgálati módszereket foglalja össze.
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10.6 táblázat: Roncsolásmentes vizsgálati módszerek, a hiba jellege szerint
Roncsolásmentes vizsgálati módszer
Hegesztési
SzemreFolyadékHibavizsgálat
RadioUltraVizsgálat
vételezés
behatolásos
mágnesezhető
gráfiai
hangos
örvényhibatípus
vizsgálat

Repedés
(100)
Üreg
(200)
Salakzárvány
(301)
Összeolvadási
hiba
(401)
Átolvadási
hiba (402)
Szélkiolvadás
(501)
Hideg ráfolyás
(506)
Rétegesség

+

1)

+

2)

vizsgálat

vizsgálat

árammal

k

+

+

+1)

k2)

+

k

k

–

–

k2)

+

+

k

–

–

–

k

+

k

–

–

–

+

+

k

+

k

k

+

k

k

k

+

+

–

k

k

+1),3)

+2),3)

+2),3)

–

+

k

Tompakötés

+

+

+

+

+

+

Sarokkötés

+

+

+

k

k

k

T kötés

+

+

+

k

+

k

Átlapolt
sarokvarratos
kötés

+

+

+

–

k

k

+

1)

+

vizsgálóporral

1)

Forrás: [91]
Jelmagyarázat:
+: alkalmas;
k: korlátozással, feltételesen alkalmas, pl. az anyagvastagságtól, továbbá a hiba
méretétől, orientációjától és elhelyezkedésétől függően;
–: általában nem alkalmas;
1) csak felületi hibák kimutatására;
2) csak felületi és közvetlen felület alatti hibák kimutatására;
3) a varrat vagy az alapfém szélén lévő hibák kimutatására.

A hernyóvarratos hajlítóvizsgálat (Kommerell-próba) 20 mm és annál vastagabb
ötvözetlen és gyengén ötvözött szerkezeti acélok ráhegesztett hosszirányú
hernyóvarrattal végzett vizsgálata (10.7 táblázat). Eszerint 150 mm vagy 200 mm
szélességű, minimum 12 s hosszúságú, középen 4 mm mélységű horonnyal készített
próbatestre 6 s hosszúságú varratot kell képezni (10.56/a ábra), majd a 10.56/b ábra
szerint meg kell hajlítani.
Az értékelés alapja az első repedéshez tartozó hajlítási szög és a törésfelület. Ha nincs
más előírás, akkor a hajlítási szög az a = 1500/s feltételt elégítse ki, és a próbatest
törésfelülete legfeljebb 50%-ban lehet ridegtöretű.
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10.7 táblázat: A hernyóvarratos hajlítóvizsgálat
ElektródaHorony
ÁramLemezvastagság,
Szélesség,
átmérő,
sugara,
erősség,
s, mm
b, mm
de, mm
r, mm
I, A
20 < s < 35
150
4
3
170 ± 10
35 < s < 50
200
5
4
220 ± 10
Forrás:[91]

10.56 ábra: Hernyóvarratos hajlítóvizsgálat a) próbatest; b) hajlítás
Forrás: [91]
Acélok hegesztési repedésérzékenységének vizsgálatára a 10.57/a ábrán látható
próbatest használatos (Tekken-próba). A 10–50 mm vastagságú, 74 mm széles és
200mm hosszú próbatesteket a 10.57/b ábra szerint kell illeszteni, majd kétoldali
merevítő varrat elkészítése után 75 mm hosszú, egyrétegű gyökvarratot kell lerakni
adott bevonatú elektródával és fajlagos hőbevitellel. A hegesztés után nyugodt levegőn
lehűlt varratot 24–48 órán át pihentetjük, majd a próbadarabból öt próbatestet
munkálunk ki. A próbadarabokon meghatározzuk a hőhatásövezetben található
repedések leélezés irányában mért összesített hosszát (10.57 ábra), majd RP
repedésérzékenységi mérőszámot képezünk:
(10.11)

A vizsgálat során meg kell határozni a hőhatásövezet legnagyobb keménységét is.

10.57 ábra: Tompavarratok hőhatásövezetének repedésérzékenységi vizsgálata
a) próbatest; b) kiértékelés
Forrás: [91]
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Az élsarokvarratos (CTS-) vizsgálathoz 100 x 175 mm-es alaplapra 10–50 mm vastag,
75 x 75 mm-es fejlapot erősítünk merevítő varrattal (10.58/a ábra), majd a vizsgálati
varratot vályú helyzetben egy varratsorral, kézi ívhegesztéssel kell elkészíteni.
A módosított CTS-próba alaplapja 250 x 100 mm-es, a fejlapot az alaplap közepére
helyezzük, így mindkét vizsgálati varrat három irányban vezeti el a hőt. A fejlap
vizsgálati varrati oldalain 1,6 x 10 mm-es hornyot munkálunk ki.
A próbatesteken meg kell határozni a repedések összesített hosszának La- , ill. Lf-hez
viszonyított értékeit, ill. a hőhatásövezet legnagyobb keménységét (10.58/b ábra).

10.58 ábra: Sarokvarratok hőhatásövezetének repedésérzékenységi vizsgálata
a) próbadarab; b) kiértékelés
Forrás: [91]
Implant vizsgálattal a hegesztéskor fellépő hidegrepedési hajlamot határozzuk meg. A
10.59 ábrán látható 8 mm átmérőjű menetes (10.59/a ábra) vagy 6 mm átmérőjű,
0,5mm-es horonnyal bemetszett csapot (10.59/b ábra) kell 20 mm vastag, 200 x 300
mm-es alaplapba behegeszteni (10.59/c ábra). A szobahőmérsékletű vagy legfeljebb 250
°C-ra előmelegített alaplapba helyezett csapot a varrat 100–150 °C-ra lehűlt állapotában
állandó erővel terheljük (10.59/d ábra). Ha a próbatest a terhelés során nem repedt
meg, akkor a terhelést további 16 óráig folytatjuk. Ha ezután sem reped, akkor a
terhelést növelve újabb vizsgálatot végzünk, és meghatározzuk a repedést még nem
okozó feszültséget.

10.59 ábra: Implant vizsgálat
Forrás: [91]
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A
diffúzióképes
hidrogéntartalom
meghatározása
a
hidegrepedési
hajlam
megállapításához szükséges. A 10.60 ábrán látható készülékbe 25 x 140 mm-es
próbadarabot fogunk be, amely 4 db próbatestből és 2 db záróelemből áll. A
próbadarabra a választott eljárással és vizsgálandó hozaganyaggal 110 mm hosszú
hernyóvarratot készítünk. A varrat lerakása után a próbatestet 3 s-on belül 0 °C-ra, majd
–60 °C-ra kell gyorsan lehűteni. Ez után higannyal töltött mérőkészülékben három napon
át tároljuk, majd a diffúzióképes hidrogén mennyiségét meghatározzuk 100 g
varratfémre (10.8 táblázat).

10.60 ábra: A diffúzióképes hidrogéntartalom meghatározása
Forrás: [91]
10.8 táblázat: A hozaganyag és a hegesztési eljárások csoportosítása a diffúzióképes
hidrogéntartalom szerint
A diffúziós hidrogéntartalmat
A heganyag diffúziós hidrogéntartalmának
jellemző
mérőszáma, cm3/100 g fém
csoport jele
mennyiség
hozaganyagra, H2ha
hegesztési
megnevezése
eljárásra,H2he
H1

nagyon kicsi

5-ig

3-ig

H2

kicsi

5 felett 10-ig

3 felett 6-ig

H3

közepes

10 felett 15-ig

6 felett 9-ig

H4

nagy

15 felett

9 felett

Forrás: [91]
A Pellini-féle dinamikus ejtősúlyos) vizsgálathoz 130 x 50 x 13–19 mm-es próbadarabot
használunk. A próbadarabra HV > 350 keménységű hernyóvarratot hegesztünk, amelyet
keresztirányba középen befűrészelünk. A próbadarabra 25–50 kg tömegű súlyt kell ejteni
(10.61 ábra). A vizsgálatot különböző hőmérsékleten végezzük el. Határhőmérséklet az,
amelyen a varratból kiinduló repedést az anyag már nem képes megállítani. A
próbadarab lehajlása olyan mértékben korlátozott, hogy a húzott oldalon csak kismértékű
képlékeny alakváltozás következhet be, és emiatt a próbadarabban ébredő feszültség
eléri az anyag folyáshatárát.
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10.61 ábra: Pellini-féle ejtősúlyos vizsgálat
Forrás: [91]
A Robertson féle vizsgálat is a repedésterjedés és repedés megállás folyamatát határozza
meg. A próbatestet két befogólemezhez hegesztjük sarokvarrattal (10.62 ábra), majd
szakítógépen statikusan előfeszítjük az anyag folyáshatárának 60%-ára. Ezt követően a
furattal és kiinduló repedéssel előkészített orrrészre ütést mérünk. Az orrot folyékony
nitrogén hűti, a másik végét hevítjük. A vizsgálattal meghatározható a repedést megállító
határhőmérséklet adott Q feszültségnél.

10.62 ábra: Robertson-féle vizsgálat (F a rögzítőerő)
Forrás: [91]
Az alumínium és ötvözeteinek hegesztési melegrepedés-érzékenysége a 10.63. ábrán
látható ún. halszálka (változó merevségű) próbatesttel vizsgálható. A vizsgálat mindkét
oldalán fokozatosan mélyülő bemetszésű – és ezáltal változó merevségű – próbadarab
kijelölt keresztmetszetének gépi AWI- (s = 2–6 mm) vagy gépi AFI- (s = 4–6 mm)
eljárással végzett megömlesztéséből áll. Az AWI-eljárást hozaganyag nélkül kell
végrehajtani. A próbadarab kialakítása miatt annak hegesztőív mögötti területe a hő
hatására szabadon deformálódhat, míg az ív előtti, még megömlesztetlen területen
alakváltozás nincs. Ezért az ömledék mögötti varratszakaszon arra merőleges irányú
síkbeli alakváltozás jön létre. Ezen alakváltozás, továbbá a varrat térfogatváltozása
okozta zsugorodás hatására a megömlesztett részben kristályosodási repedés keletkezik.
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Az alapanyag melegrepedés-érzékenységi hajlamát a megrepedt varratszakasz hossza
jellemzi.

10.63 ábra: Alumínium hegeszthetőségi vizsgálatához használt halszálkapróba
Forrás: [91]
Fémek melegrepedés-érzékenységi hajlamát határozzuk meg a 10.64 ábrán látható
vizsgálattal. Adott vastagságú próbadarabra AWI-pisztollyal – hozaganyaggal vagy
anélkül – egy sort rakunk le, akár elektródával, akár más hőforrást használva. Amikor az
ív a próbadarab közepére ér, akkor a próbadarabot tüskére hajlítjuk. A melegrepedési
hajlamot a keletkező repedések összes hosszúsága jellemzi.

10.64 ábra: Melegrepedés-érzékenységi vizsgálat
Forrás: [91]
Hegesztett kötések vizsgálata
A hegesztett kötések és/vagy varratok roncsolásos
vizsgálatára használt szabványos eljárásokat alkalmazzuk.

vizsgálatára

az

alapanyag

A szakítóvizsgálat során a fém szilárdsági és szívóssági jellemzőit határozzuk meg
hengeres vagy lapos próbatesttel (MSZ 105 régi szabvány) (10.65 ábra).
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10.65 ábra: Próbatestek tompakötés vizsgálatához
Forrás: [91]
A vizsgálat során meg kell határozni a kötés szakítószilárdságát, a szakadás helyét
(varrat, beolvadási vonal, hőhatásövezet vagy alapanyag).
A 10.66 ábra a 37 C minőségű acélból készített próbatest szakítódiagramját és a szakítás
során mért értékeket szemlélteti a mérési eredményekből meghatározott anyagvizsgálati
jellemzőkkel.

10.66 ábra: Hegesztett próbatest és szakítódiagramja
Forrás: [91]
A ponthegesztett kötések nyíró-szakító vizsgálatát a 10.67 ábra szemlélteti. A
próbadarabokat legfeljebb 6 mm vastag acéllemezek, ill. acélszalagok ellenállásponthegesztésével kell elkészíteni és a megfelelő méretűre kialakítani.
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10.67 ábra: Ponthegesztett kötések nyíró-szakító vizsgálatának elve
a) egyszeresen nyírt finomlemezekhez; b), c), d) egyszeresen nyírt durvalemezekhez;
e) kétszeresen nyírt
Forrás: [91]
A vizsgálat során a nyíró-szakító erőt határozzuk meg, továbbá megfigyeljük a szakadás
helyét és jellegét (10.68 és 10.69 ábrák). Hasonlóan alkalmazható a nyíró-szakító
vizsgálat vonalhegesztett kötések ellenőrzésére is.

10.68 ábra: Nyíró-szakító próbatest kialakítása
a) egyszeresen nyírt; b) kétszeresen nyírt
Forrás: [91]

10.69 ábra: Nyírt ponthegesztett kötés lehetséges szakadási helyei
Forrás: [91]
A hajlítóvizsgálat során a próbatestet az adott alapanyagra, ill. kötésre meghatározott
feltétel teljesüléséig (hajlítás megadott szögig vagy adott méretű repedés megjelenéséig,
ill. törésig) úgy kell meghajlítani, hogy a tengelye hajlítás közben elcsavarodás nélkül egy
síkban maradjon és a kötés az alakváltozásnak kitett övezetbe essék.
A vizsgálat lehet kereszt-, oldal- vagy hosszhajlítás (10.70 ábra).
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10.70 ábra: Tompakötések hajlítóvizsgálata
1 nyomótest; 2 próbatest; 3 támasztóhenger; 4 szorítópofa; 5 hajlítóhenger;
6 süllyeszték
Forrás: [91]
A keménységvizsgálatok közül hegesztett varratok és kötések ellenőrzésére többnyire a
Vickers-vizsgálatot alkalmazzuk, felrakóhegesztés esetén azonban gyakran a Rockwellféle keménységmérést (10.71 ábra).

10.71 ábra: Különböző varratok keménységmérési helyei az alapanyagban, a
hőhatásövezetben és a heganyagban.
A szaggatott vonal a hőhatásövezetet jelöli
Forrás: [91]
A varratok vizsgálatát gyakran végzik röntgensugárral is.
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Charpy-féle ütő-hajlító vizsgálat
Az ütővizsgálatot többnyire 10 x 10 x 55 mm-es, 2 mm mélységű, 45°-os, 0,25 mm
lekerekítési sugarú V bemetszést tartalmazó Charpy-féle próbatesttel végezzük (10.72
ábra). Ha a hegesztési hőfolyamat hatását vizsgáljuk az alapanyag ridegtörési hajlamára,
akkor kb. 600 mm hosszúságú alapanyagrészből munkáljuk ki a V bemetszésű
próbatesteket. A bemetszések csúcspontja a beolvadási vonaltól a = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,
ill. 15 mm-re legyen. Ha a vizsgálatot különböző hőmérsékleten végezzük,
meghatározható a szívós-rideg átmenet. Az átmeneti hőmérséklet a szívós és a
ridegtöret közötti vegyes töret hőmérséklet-tartományának meghatározott pontja,
amelyen a KV törési munka vagy a próbatestnek a bemetszés síkjában, annak
hossztengelye irányában fellépő legnagyobb (maradó) szélességnövekedés (expanzió)
előírt KVT (J), ill. EXPT (mm) értékkel egyenlő. A feltételek általában: KVT = 27 J, KVT =
40 J és EXPT = 0,4 mm, [91].

10.72 ábra: Charpy-féle ütő-hajlító vizsgálat elrendezés és Ceast Resil Impactor
polimerekhez
Forrás: [91]
Míg a nagy nyúlású, lapközepes köbös rácsszerkezetű fémek (pl. ausztenites acél,
alumínium stb.) 0 °C-nál kisebb hőmérsékleten sem ridegednek, addig a térközepes
köbös rácsszerkezetű fémeknél átmenet jön létre (10.73 ábra). Általában ötvözetlen és
gyengén ötvözött acélok esetében irányelv:
KVT = 27 J, ha ft < 470 MPa és
(10.12)
KVT = 40 J, ha ft > 470 MPa, ill.
EXPT = 0,4 mm, függetlenül a szilárdságtól.
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10.73 ábra: Lap-, ill. térközepes köbös rácsú fémek ütőmunka-változása a hőmérséklet
függvényében
Forrás: [91]
Egyéb vizsgálatok
A korrózióálló acélok kristályközi korróziós hajlamának vizsgálatához használt
próbatesteket rézforgácsot tartalmazó kénsavas réz-szulfát oldatban kell általában 24
órán keresztül főzni. A próbatestek készülhetnek külön, vagy a munkadarabbal együtt, a
munkadarab hegesztési varratának folytatásaként, vagy magából a munkadarabból. Ha
az anyagvastagság s < 6 mm, akkor a próbatest t vastagsága az anyagvastagsággal
azonos, ha s > 6 mm, akkor t = 5 mm.
A 10.74 ábra a próbatestek kimunkálási helyeit szemlélteti.

10.74 ábra: Szemcsehatár menti korróziós vizsgálat próbatesteinek kimunkálási helyei
K keresztirányú próbatest; H hosszirányú próbatest
Forrás: [91]
A próbatestek főzését követően hajlítóvizsgálatot végzünk úgy, hogy a vizsgálandó –
korróziós közeggel érintkező – felület a húzott oldalon legyen. A varratdudort a
vizsgálathoz az alapanyag szintjéig le kell munkálni. A nyomótüske átmérője 4t,
ausztenites acélokhoz 2t; 90°-ig kell hajlítani. Hegesztett kötések próbatesteit úgy kell
hajlítani, hogy a legnagyobb alakváltozás az átmeneti övezetben legyen. Kristályközi
korrózióval szemben ellenálló a vizsgált próbatest, ha a húzott felületén nincsenek
repedések. Ha korróziós hajlamra utaló repedések észlelhetők, akkor azok mélységét
fémtani vizsgálattal kell meghatározni.
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10.3 Komplex szerkezetek vizsgálata
Az
építőmérnöki
szakmában
a
leggyakoribb,
hogy
komplex,
nagyméretű
tartószerkezeteket kell vizsgálat alá vonni. Ilyenkor célszerű egy előre kidolgozott eljárási
rend, protokoll szerint végezni a diagnosztikát.

10.3.1 Hídvizsgálatok
A hidak vizsgálatát szigorú előírások, tehercsoportosítások szerint végzik. Az egyik
tipikus ilyen vizsgálat a lehajlás vizsgálat, általában próbaterheléssel. További vizsgálat
lehet feszültségmérés nyúlásmérő bélyegekkel.
A hidakat átadásuk előtt minden esetben próbaterhelni szükséges. Gyakorlatilag ez az
első terhelése a hídnak. Ezt a műveletet szokás „a szerkezet összevasalásának” is
nevezni. Ez történhet teljes, vagy parciális (félpályás, félhosszúságú, sakktáblaszerű)
leterheléssel. A felelős tervezőmérnök ettől eltérő, más teherkombinációban is
leterhelheti a szerkezetet, mely mértékadó lehet a vizsgált hatás szempontjából.
Az egyes teherállások között időnként (1, 2, legfeljebb 3 teherállásonként) ún. nullmérést
kell végezni, ami a teljesen üres, csak önsúlyával terhelt híd alakjának a meghatározását
jelenti, abból a célból, hogy a keletkező maradó alakváltozások a vizsgálat során
meghatározhatóak legyenek.
Gyakran végeznek dinamikus lehajlás mérést is, melyet mozgó teherrel valósítanak meg.
A próbaterhelés két ok miatt szükséges: a szerkezet valódi teherbírásának ellenőrzése
miatt, illetve, hogy a tervezés során számított igénybevételeket, feszültségeket és
alakváltozásokat össze lehessen hasonlítani a szerkezet valós viselkedésével.

10.75 ábra: A Margit-híd félpályás próbaterhelése
Forrás: [88]

10.4 Roncsolásos anyagvizsgálatok
Céljuk az anyagok fizikai, technológiai és kémiai tulajdonságainak
meghatározása. A korszerű méretezési, tervezési és minősítési gyakorlat olyan
anyagjellemzők meghatározását igényli, amely e módszerek alkalmazása nélkül
elképzelhetetlen. A különböző károsodási folyamatok és a használati értékeket
megtestesítő szerkezetek anyagainak mind megbízhatóbb és alaposabb megismerését is
ezen vizsgálatok eredményei biztosítják.
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10.4.1 Mechanikai módszerek
A feldolgozás és a felhasználás során igen sokféle hatás éri az anyagokat. Ezek között
meghatározóak a különböző erőhatások, amelyek nemcsak a nagyságuk, hanem irányuk,
időbeni változásuk alapján is eltérőek. A roncsolásos vizsgálatok e csoportjának
elsődleges célja az anyagok e hatásokkal szembeni viselkedésének jellemzése (10.76
ábra). Egy ilyen vizsgálat indítékát adhatja a minőség ellenőrzése, károsodási
folyamat modellezése, egy meghibásodás vagy káresemény rekonstruálása.

10.76 ábra: Hegesztett kötés hajlító vizsgálata
Forrás: [83]
Szakítószilárdság meghatározása
Roncsolásos vizsgálatok eszközei
Szakítógépek: Statikus szakítógépek
Általában univerzálisan használható szakítógépek: műanyag, papír, fém, stb.
vizsgálatokhoz, komponens tesztekhez. Két típusa létezik: asztali és telepített.
Akár 1000 kN húzóerőt előállító gépek is léteznek.
Már szinte teljesen automatikusak, hiszen szoftver és mérőcellák segítségével az erőelmozdulás diagramot is fel tudják rajzolni. Léteznek kisebb méretű szakítógépek is,
melyek akár asztalra is telepíthetőek (10.77 ábra).

10.77 ábra: Telepített mechanikus erőmérő gép, asztalra telepíthető szakítógép
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10.4.2 Elektromechanikai rendszerek
Az elektromechanikai és általános vizsgáló berendezéseket legfőképpen statikus
vizsgálatokra alkalmazzák, szakító vagy nyomó üzemmódban, egyszerű terhelőkeretben.
Más néven húzó feszültség vizsgáló, vagy pull-tester. A kiegészítő vizsgálatok szakító,
nyomó, tépő, rugalmasság, lefejtő, koptató, ciklikus és hajlítási vizsgálatokat
tartalmaznak. A rendszerekhez a terhelőkeretek teljesítménye alacsony 0,5 kN (112
lbf/fonterőláb) terhelhetőségtől, 600 kN (135,000 lbf) magas terhelhetőségig terjed. A
rendszereket általában automata vizsgálatra konfigurálják.
A hegesztés roncsolásos anyagvizsgálata, minőségbiztosítás
A fémből készült szerkezeteket üzembe helyezésük után különféle igénybevételek, külső
és belső hatások terhelik. A szerkezetnek az igénybevétellel szemben tanúsított
viselkedése (ellenállása) határozza meg az élettartamát [91].

10.78 ábra: A gyártástechnológiai folyamat elemeinek kapcsolata
A statikus erőhatás során a szerkezetet húzó, nyomó, hajlító, nyíró vagy csavaró
igénybevétellel terhelik. A fémek legfontosabb szilárdsági és alakváltozási mérőszámai
kísérleti úton felvett statikus jelleggörbékkel határozhatók meg.
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10.9 táblázat: Szakító vizsgálattal meghatározható jellemzők
Meghatározása
Megnevezés
Jele
Mértékegység
Rugalmassági modulus
E
MPa
E = σ/ε
Alsó folyáshatár

feL

MPa

feL = FeL/S0

Felső folyáshatár

feH

MPa

feH = FeH/S0

Szakítószilárdság

ft,t

MPa

ft,t = Fu/S0

Kontrakciós feszültség

fz

MPa

fz = Fz/S0

Egyezményes folyáshatár

fp

MPa

fp= Fp/S0

Szakadási nyúlás

A

%

A =100 · (Lu – L0)/L0

Fajlagos nyúlás

ε

–

ε =∆L/ L0

Kontrakció (keresztmetszetcsökkenés)

Z

%

Z =100 · (Su – S0)/S0

Forrás: [91]
A vizsgálatok a következők:
 szakító- (húzó-) vizsgálattal a 10.9 táblázatban összefoglalt jellemzőket lehet
meghatározni;
 a nyomóvizsgálat során a próbatestet párhuzamos lapok között zömítjük, közben
mérjük a próbatest magasság csökkenését és a nyomóerőt;
 a hajlítóvizsgálat elvi vázlatát a 10.79 ábra szemlélteti;
 hegesztett kötések nyíróvizsgálatához meg kell határozni a varrat középsíkját
(10.80 ábra).

10.79 ábra: Hajlítóvizsgálat
Forrás: [91]
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10.80 ábra: Varratok középsíkjának értelmezése
a) közönséges tompavarrat; b) T kötés; c) sarokvarrat középsíkja
Forrás: [91]
A dinamikus igénybevétel hatása kifáradási vizsgálattal állapítható meg, többnyire
meghatározott ismétlődési számú, periodikusan változó, ideális teherrel helyettesítve a
valóságos terheket. A kifáradási vizsgálatokhoz alkalmazott ismétlődő igénybevételek
eseteit a 10.81 ábra szemlélteti.
A σmin/σmax aránya:
 0 kezdésű lüktető igénybevétel esetén r = 0;
 tiszta lengő igénybevétel esetén r = –1;
 statikus igénybevétel esetén r = 1.

10.81 ábra: Ismétlődő igénybevételek
a) tiszta lengőfeszültség; b) lüktető- és lengőfeszültségek
Forrás: [91]
A kifáradási határ az a határfeszültség, amely végtelen sok igénybevétel esetén sem
okoz törést az anyagban. A Wöhler-görbében (10. 82 ábra) ezt a feszültséget a σk jelöli.
Acélok kifáradása 107 igénybevétel után, alumíniumé 5·107 után következik be. Valamely
anyag kifáradási határához tudni kell, hogy milyen igénybevételi módra és milyen
feszültségváltozásra vonatkozik. Befolyásolja továbbá a kifáradási határt a próbatest
felületi állapota, felületi finomsága, hőkezelési állapota stb. [91].
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10.82 ábra: Wöhler-görbe
Forrás: [14]
A szerkezetekben rendszerint jelen vannak repedést kiváltó hatások vagy mikroméretű
repedések. A törésmechanika azokat a feltételeket határozza meg, amikor üzem közben
a repedések nem tudnak továbbterjedni. A repedés terjedésének útját a 10.83 ábra
tekinti át [91].

10.83 ábra: Repedés terjedésének „útja”
Forrás: [91]
A repedés terjedésének különböző lehetőségei
A ridegtörési érzékenységet az átmeneti hőmérséklet jellemzi. A ridegtörés hirtelen
bekövetkező alakváltozás nélkül végbemenő hasadásos törés. A létrejöttét elősegítő
körülmények a 10.10 táblázatban találhatók. Ha a törést képlékeny alakváltozás előzte
meg, akkor szívós törésnek nevezzük. A fáradt törés jellegzetes kagylós töretből és
durvaszemcsés töretből áll [91].
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10.10 táblázat: Ridegtörést elősegítő körülmények
A szerkezetkialakítás terén
Bemetszések, a keresztmetszet hirtelen
változásai, vastag falú szerkezeti elemek
A gyártástechnológia terén
Hegesztés, edzés, köszörülés által okozott
felületi hibák, komplex belső feszültségállapot
kialakulása, elsősorban a hegesztéskor
A terhelési feltételek
következtében

Ütésszerű erőhatás, többtengelyű
feszültségállapot

A környezeti feltételek
következtében

Kis hőmérséklet, feszültségi korrózió, folyékony
fém okozta ridegedés, hidrogén okozta
ridegedés, neutron besugárzás

A mikroszerkezet és
szemcseszerkezet terén

Térben köbös vagy hexagonális rácsszerkezet,
durvaszemcsés szerkezet, szemcsehatár menti
kiválások, öregedést okozó szennyezők és
nemfémes zárványok
Forrás: [91]

Forgácsolhatóság vizsgálata
A forgácsolhatóság a munkadarab anyagminőségével összefüggő komplex jellemző,
amely a forgácsolás közbeni viselkedésének és a műveletben előállított felület
minőségének megítélésére vagy minősítésére szolgál.
A forgácsolhatóság megállapításához a következő adatok szükségesek:
 munkadarab anyagminőség az anyag szabványos jelére valamilyen jól ismert
szabvány (rendszerint DIN/ISO/MSZ) szerint, vegyi összetételére (százalékos
ötvözőtartalmát, mikroadalékolását illetve szennyezőinek még elfogadható
arányát), hőkezeltségére (a szokásos szilárdsági és/vagy keménységi jellemzőkkel
megadva) és az előgyártás módjára utal,
Megállapítható, hogy C = 0,4% tartalom mellett legjobb a forgácsolhatóság (akár
ötvözetlen, akár gyengén ötvözött acélról van is szó).
Az ötvöző és szennyező tartalom szintén befolyásolja a forgácsolhatóság értékeit. A
különböző ötvözőtartalmú acéloknál például az ún. szénegyenérték meghatározására
törekszenek [91].
Megállapítható az, hogy az ötvözött acélok forgácsolhatósága legjobb 0,2 –
0,35% szénegyenérték között.
A forgácsolhatósági anyagcsoportok:
A forgácsolás közben hasonlóan viselkedő, ötvöző tartalmukban rendszerint csekély
különbséget mutató anyagok forgácsolhatóság anyagcsoportokat alkotnak. Először a
forgácsolási adatbankok fejlesztésében játszottak szerepet, majd később a nevesebb
szerszámgyártó cégek alakították ki saját rendszereiket. Az anyagcsoportok
létrehozására azért volt szükség, mert a nemzeti szabványokban olyan sokféle
anyagminőség szerepel, hogy egyenként lehetetlen (illetve nem kifizetődő) a
forgácsolhatóságuk megállapítása. Ezért azt a módszert követték, hogy minden csoportra
meghatároztak néhány ún. vezértípust, és csak a kiválasztottakon végezték el a részletes
vizsgálatokat [91].

225

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

BALÁZS Gy. et. al.: Fagy és olvasztósók hatása a beton tartósságára.
–In: Építőanyag 1990, XLII. évf. 2. szám
Salem G. NEHME: A beton porozitása PhD értekezés, 2004
Salem G. NEHME et. al.: A beton porozitásának hatása a roncsolásmentes vizsgálati
eredményekre. –In: Vasbetonépítés 2004, 3. szám
PÁLINKÁS János: Porózus anyagok új, környezetkímélő
http://dokutar.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/minoseg/2003/03/0309.pdf,
2012.05.01.
SPRANITZ Ferenc: NSZ-NT betonok alkalmazása a hidakhoz.
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, Útügyi kutatási nap, 2008. október 15.
http://internet.kozut.hu/szakmai/Documents/Kutat%C3%A1sfejleszt%C3%A9s/06_NSZ_NT_betonok_%20tervezese_es_alkalmazasa.ppt
http://www.falszarito.hu/problema/vizes_fal_soterheltseg_02.html 2012.06.16.
www.falszigeteles.net, 2012.05.10.
www.falszaritas.com, 2012.05.10.
www.falszigeteles.net, 2012.05.16.
www.szigetelesek.com, 2012.05.10.
JUHÁSZ Péter: 5 végzetes falfelújítási hiba (digitális könyv), Falkiszaritas.hu 2006–
2011
BÉRCES
Balázs:
Utólagos
pinceszigetelés,
Ezermester,
2008.10.12.
(http://ezermester.hu/cikk-2630/Utolagos_pinceszigeteles)
ismeretlen szerző: Utólagos falszigetelések, Ezermester, 2011. nyári szám, Építés,
felújítás rovat (http://ezermester.hu/cikk-5280/Utolagos_falszigetelesek)
www.valyog.uw.hu (Mednyánszky Miklós honlapja)
PÉTERI Miklósné–VALTINYI Dániel: Az utólagos falszigetelés nyitott kérdései.
–In: Építéstechnika 1990. 1. szám
KÖVESI László: Felvizesedett, sóterhelt falak helyreállítása. –In: Építési Piac 1996.
20. szám
KÖVESI László: Szabad-e szigetelni utólag a műemlék épületek falait? (előadás:
Tusnád 2003. konferencia)
VALTINYI Dániel: Sók a nedves falakban. –In: Építési Piac, 1996. 20. szám
Oxydtron gyártmánykatalógus, 2011.

226

[20] FARKAS Imre: Utólagos nedvességmentesítés, kiszárítás.
–In: Magyar Építéstechnika, 2012, 2–3. szám
[21] MAPEI Krónika, építőipari információs lap, 2012. április, 33. szám
[22] TÓTH
Elek:
Utólagos
falszigetelések
(BME
Magasépítési
Tanszék)
(http://www.met.bme.hu/Letoltes-2009/SZAKMERNOKI/Pinceszigetelesx.pdf)
[23] JUHÁSZ
Gábor:
Utólagos
Vízszigetelések
(egyetemi
tanulmány)
(http://www.hsz.bme.hu/hsz/oktatas/feltoltesek/BMEEOHSASC3/juhasz_gabor_utol
agos_vizszigetelesek.pdf)
[24] http://ezermester.hu/cikk-5280/Utolagos_falszigetelesek, 2012.05.16.
[25] http://ezermester.hu/cikk-2630/Utolagos_pinceszigeteles, 2012.05.16.
[26] http://www.met.bme.hu/Letoltes-2009/SZAKMERNOKI/Pinceszigetelesx.pdf,
2012.06.16.
[27] http://valyog.uw.hu/d3_2.htm#Ut%C3%B3lagos%20falszigetel%C3%A9s,
2012.05.16.
[28]http://www.hsz.bme.hu/hsz/oktatas/feltoltesek/BMEEOHSASC3/juhasz_gabor_utola
gos_vizszigetelesek.pdf, 2012.05.16.
[29] http://www.falszarito.hu/megoldas/faldiagnosztika02.htm, 2012.05.16.
[30] http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/problema/elmelet
/kepek/elektrokinetikus/acet/szeged_sodusulas_az_elektrodanal, 2012.05.16.
[31]http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/megoldas/modszer
/szarito_arok_kepek/dombovar_iskola, 2012.05.16.
[32]http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/megoldas/modszer
/szarito_arok_kepek/sonkad_reszlet, 2012.05.16.
[33]http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/megoldas/modszer
/elektromos_kepek/7.a_fali_elektroda_es_a_foldeles, 2012.05.16.
[34]http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/megoldas/modszer
/legpolusos_vakolat_kepek/pecs_ferences_u._reszlet, 2012.05.16.
[35]http://www.falszarito.hu/img.html?img=http://www.falszarito.hu/megoldas/modszer
/lemezes/kepek/szakaszos_bitumenes/oriszentpeter_ref._templom, 2012.06.16.
[36] http://www.falszaritas.com/1/a-problema-vizes-fal.html, 2012.06.16.
[37] http://szigetelesek.com/index.php/vizesfal-nedvesfal-saletromosfalpeneszesfal.html , 2012.06.16.
[38] http://www.429truth.com/wp-content/uploads/2007/08/grand-junction.jpg,
2012.06.16.
[39] http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/02-alkali-reakcio_elemei/alkali.jpg,
2012.06.16.
[40] HARTL G.: Chloridkorrosion. Mitteilungen aus dem forschunginstitut des Vereins der
Österrichichsen Zementfabrikanten, H. 37, 21–53
[41] BALÁZS György et. al.: Beton és vasbeton szerkezetek diagnosztikája, –p. 5, 8.
[42] REHM G.:Baustoffkunde II. Stuttgart
[43] GOTTO Y.: Cracks formed in concrete around deformed tension bars.
–In: ACI Journal 68, April, 1971, –pp. 244–251.
[44] BOROSNYÓI Adorján et. al.: Betonelemek szálerősítésű polimer (FRP) betétekkel
használhatósági határállapot. –In: Vasbetonépítés, 2004. 4 szám
[45] PANKHARDT Kinga, KOVÁCS, József: Építőanyagok I. oktatási anyag, 2012.
[46] JANZÓ J.: A gellérthegyi 80 000 m3-es víztároló. –In: Magyar Építőipar, 1977., 6.
szám, –pp. 321–330.

227

[47] http://hg.hu/galeria/10407-a-gellerthegyi-viztarolo-epitesenekkepei/foto/58207/wide, 2012.07.17.
[48] BODA István, PANKHARDT Kinga, KOVÁCS József, ALMÁSSY Piroska:
Vasbetonszerkezetek diagnosztikája. –In: Műszaki Tudomány Az Észak-Kelet
Magyarországi Régióban 2011 Konferencia előadásai, –pp. 461–468. ISBN 978–
963–7064–25–8
[49] LEONHARDT F. : Rißschäden an Betonbrücken – Ursachen und Abhife Beton und
Stahlbetonbau, 1979, 2 –pp. 36–34
[50] GYENGŐ T.: A vasbeton repedései. –In: Magyar építőipar, 1985, 12. szám –pp.
743–747.
[51] BALÁZS György: Előfeszített vasbeton hídgerendák gerincében fellépő horizontális
repedések erőtani okai és tágasságának számítása. –In: Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991, 2. szám, –pp.63–70.
[52] PALOTÁS László–BALÁZS György: Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1980
[53] HALÁSZ I.: A beton anyagvizsgálata. A beton minőségellenőrzése. 8.3. fejezet,
Budapest: Szabvány Kiadó.
[54] SZILÁGYI Katalin–BOROSNYÓI Adorján: A Schmidt-kalapács 50 éve: Múlt, Jelen,
Jövő. –In: Vabetonépítés, 2008, 3.szám, –pp.73–82.
[55] BORJÁN József: Roncsolásmentes betonvizsgálatok értékelése matematikai
statisztikai módszerrel. –In: Mélyépítéstudományi Szemle, 1968, XVIII. évf., 7. sz.,
–pp. 294–297.
[56] BORJÁN József: Roncsolásmentes betonvizsgálatok. Budapest: Műszaki Könyvkiadó,
1981
[57] BOROSNYÓI Adorján et. al.: Szerkezetek diagnosztikája, Oktatási segédanyag,
2011. –pp. 59–60.
[58] BUNGEY J. H. et. al.: Testing of Concrete in Structures, Taylor and Francis, New
York, 2006. –p. 352.
[59] BALÁZS L. György: BMEEOEMAT12 Segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói
részére, 2004. –pp 92–94.
[60] http://fahiba.fmk.nyme.hu, 2011.05.30.
[61] www.kemenysegmero.hu, 2012.06.16.
[62] http://www.eduline.hu/segedanyagtalalatok.aspx/letolt/2243, 2012.07.10.
[63] MOLNÁR Sándor: Faanyagismeret. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2004.
[64] Borosnyói, A.; Kausay, T.; Tóth, E.: Szerkezetek diagnosztikája. Oktatási
segédanyag, 2011. –pp 59–60
[65] http://fagaliba.con-spirito.hu/?page_id=864, 2011.05.30.
[66] PANKHARDT Kinga: Load bearing glasses. Testing of construction glasses.
Saarbrücken: Lap Lambert, 2012. -ISBN: 978 3 8473 2191 0
[67] BARRY, J.: The Achilles Heel of a Wonderful Material: Toughened Glass. Glass on
Web. (November, 2006). <http://www.glassonweb.com/articles/article/330/>
(September 11, 2010).
[68]http://www.sunguardglass.hu/SpecificationsResources/TechnicalLibrary/GlossaryTer
ms/index.htm#23, 2012.12.18.
[69] JÜLLICH Glas Holding, Üveg az építészetben, Technikai melléklet, Tervezői
segédlet, 2004. 04.13. http://www.jullichglas.hu/download/tech.pdf, 2012.12.18.
[70] http://www.ablakszigetelo.hu/hoterkep-2/hokameras-vizsgalat, 2012.12.18.

228

[71] MARSHALL D.B. et al.: An indentation technique for measuring stresses in
tempered glass surfaces. –In: Journal of the American Ceramic Society, 1977, Vol.
60, No.1–2, –pp. 86–87.
[72] SCHITTICH Christian et. al.: Glass Construction Manual. Birkhäuser Publishers,
1999. –ISBN 3 7643 6077 1–pp. 65–69, –p. 102.
[73] PANKHARDT Kinga: Az üveg tartórendszerek fejlődése, Alaprajz, 2007, Vol.7, No.5,
–pp. 14–18.
[74] PANKHARDT Kinga: Különleges üveg tartószerkezetek a magyar építőiparban,
Építőanyag, 2003, Vol. 55. No.3. –pp. 106–111.
[75] PANKHARDT Kinga, BALÁZS L. György: Study of edge strength of load bearing
glasses, Építőanyag, Vol. 62, No.1, 2010, –pp. 15–22.
[76] PANKHARDT Kinga: Üvegtartók, 14. Fémszerkezeti konferencia, Göd, 2010.10.14.,
megjelent: Könnyűszerkezetes építés, VI. évf. 2. sz., 2010. október, pp. 27–36.
[77] MOLNÁR Viktor, Építési kerámiák és építészeti üvegek c. fejezet, Építőanyagok I.
egyetemi jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006., p.161–170.
[78] www.grimas.hu, 2012.08.21.
[79] www.kemenysegmero.hu, 2012.08.10.
[80] VÁMOS
István:
Korróziósebesség,
Petrik
SZKI,
Budapest,
Hungary
(http://www.compacitypro.nl/Portals/3/D_CORROSIO_T_HU.pdf) 2012.08.18.
[81] RAUSCHER Ádám: Korróziós vizsgálati módszerek (www.staff.u-szeged.hu:
korrozioix.ppt), 2012.08.20.
[82] www.komplexanyagvizsgalat.hu, 2012.08.20.
[83] http://www.komplexanyagvizsgalat.hu/vizsgalatok#roncs_mentes, 2012.08.18.
[84] ASCOTT korróziós kamrák gyártmánykatalógusa (www.atestor.hu), 2012.08.18.
[85] PALLASZ NAGYLEXIKON, spektrométer címszó, 2012.08.01.
[86] http://www.aef.hu/tevekenysegi-koer/roncsolasos-anyagvizsgalat/analitikaivizsgalatok/femek-vegyi-oesszetetele, 2012.08.09.
[87] http://www.forgacsolaskutatas.hu/elmelet/forgacsolhatosag, 2012.08.09.
[88] SZABÓ Balázs fényképfelvétele
[89] BAJNÓCZY Gábor: Fémek Korróziója, 2012.08.09.
[90] INTERLAKK: Az MSZ EN ISO 12944 korrózióvédelmi szabvány bemutatása
[91] GÁTI József (szerk.): Hegesztési zsebkönyv COKOM MÉRNÖKIRODA KFT. 2010.
[92] SZUNYOGH László: Hegesztés és rokon technológiák, Gépipari Tudományos
Egyesület, Budapest, 2007
[93] www.banki.hu/~aat/oktatas/gepesz/.../gyakorlat/mikroszkop.doc:
Mikroszkópi vizsgálatok, 2012.08.19.
[94] http://www.grimas.hu/SiteCollectionImages/010_Magnaflux/Spotcheck/Spotcheck.
pdf, 2012.08.21.
[95] http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Magnaflux_ZA_28_tipusu_penetr
alo_sor.aspx
[96] EasyCheck_retegvastagsagmero_hun.pdf, 2012.07.20.
[97] www.grimas.hu: uv_reflektorok_tajekotato.pdf, 2012.07.20.
[98] http://www.grimas.hu/SiteCollectionImages/022_Tiede/DemagETT/DemagETT.pdf
[99] http://www.grimas.hu/SiteCollectionImages/022_Tiede/TestPiece/penetrant_inspec
tion_test_block.pdf
[100]http://www.grimas.hu/SiteCollectionImages/010_Magnaflux/MagneticParticles/MPI
_inks_and_powders.pdf
[101]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Magnaflux_Y_6_kezi_jarommagn
es.aspx

229

[102]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Tiede_Universal_600_900_Repe
desvizsgaloegyseg.aspx
[103]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Berthold-tarcsa.aspx
[104]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/ASME_field_indikator%28D250%
29.aspx
[105]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MTU_tarcsa.aspx
[106]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Kethos-ring%28M+P1%29.aspx
[107]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MP2000_magneses_tereromero_
eszkoz.aspx
[108]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MP1000_magneses_tereromero_
eszkoz.aspx
[109]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MP1_marado_magnesezettseg_
mero.aspx
[110]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Maradek_magnesesseget_mero_
eszkoz_10G.aspx
[111]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Magnaflux_GM04_tipusu_magne
ses_tererossegmero.aspx
[112]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/ASTM_szedimetacios_szett.aspx
[113]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sensistor_H1000_Hordozhato_sz
ivargaskereso.aspx
[114]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sensistor_H_2000_Plus_tomorse
gvizsgalat.aspx
[115]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sensistor_Extrima_robbanasbizt
os_szivargas_kereso.aspx
[116]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sensistor_9012_XRS_Szivargas_
kereso.aspx
[117]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Alcatel_ASM_310_Heliumos_sziv
argaskereso.aspx
[118]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MLTS1_modularis_tomorsegvizs
galo_rendszer.aspx
[119]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/SDT200_Ultrahangos_hibakereso
.aspx
[120]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/VSP_1TS_vakuumszivattyu.aspx
[121]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/ZB_100F_tipusu_UV_lampa.aspx
[122]http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/LabinoBIGBEAM.aspx
[123]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Labino_UV_reflektor_Flood_Szeles.asp
x
[124]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/TiedeUVLEDlampa.aspx
[125]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/TracLightWhitenormalfenyureflektor.a
spx
[126]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/DSE_100_XL_UV_Intenzitasmero_kes
zulek.aspx
[127]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Tiede_fenyintenzitasmero.aspx
[128]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/J_221_Fenyintenzitasmero_keszulek.a
spx
[129]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Az_ipari_rontgen_filmek_jellemzoi.asp
x
[130]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/FNDX1_hivoautomata.aspx
[131]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/FNDX_2_hivoautomata.aspx

230

[132]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Szabadfolias_SK_berendezes.aspx
[133]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Kiertekeles_es_kepfeldolgozas.aspx
[134]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/KOWOLUX_3_Filmkiertekelo_lampa.as
px
[135]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Smart_160_direktsugarzo_rontgenkes
zulekek.aspx
[136]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Smart_200_rontgenkeszulekek.aspx
[137]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Smart_XMB_rontgen_keszulekek.aspx
[138]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MU_1200_vizsgalo_kabin_standard.as
px
[139]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MU56_MU59vizsgalokabin.aspx
[140]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/CTUniversal.aspx
[141]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Danatronics_EHC_09B_Ultrahangos_fa
lvastagsagmero.aspx
[142]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Danatronics_vizsgalofejek.aspx
[143]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Betagage.aspx
[144]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sonatest_VEO_fazisvezerelt_ultrahang
os_keszulek.aspx
[145]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/DAAH_vizsgalofejek.aspx
[146]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/D10_UH_keszulek.aspx
[147]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/AS_2400_gombgrafit_ellenorzo_keszu
lek.aspx
[148]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sirius_SMA_Kis_meretu_szogvizsgalof
ej.aspx
[149]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/SIRIUS_THM_Ado-vevo_fej.aspx
[150]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Heinemerevszaruendoszkopok.aspx
[151]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Heinefelflexibilisszareendoszkop.aspx
[152]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Feny_es_tukor_szondak.aspx
[153]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/IT_Concept_iTool_telepitheto_videosz
kop.aspx
[154]http://grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Hirox_KH1300_3D_digitalis_mikroszkop.aspx
[155]http://www.kemenysegmero.hu/Keménységmérés/Brinell_keménység.html
[156]http://www.kemenysegmero.hu/Brinell_keménységmérő/HB100_Brinell_keménysé
gmérő.html
[157]http://www.banki.hu/~aat/oktatas/mechatronika/mernany/1_7roncsolasmentes2.p
pt
[158]http://www.sasovits.hu/anyag/rontgen/felvetelek/felvetelek.htm
[159]http://www.grimas.hu/hu/mechanika/Lapok/KB_150R_kemenysegmero_gep.aspx
[160]http://www.grimas.hu/hu/mechanika/Lapok/Wilson_402MVD_kemenysegmero_gep
.aspx
[161]http://kemenysegmero.hu/Ultrahangos_UCI_kem%C3%A9nys%C3%A9gm%C3%A
9r%C5%91.html
[162]http://kemenysegmero.hu/Univerz%C3%A1lis_kem%C3%A9nys%C3%A9gm%C3
%A9r%C5%91/NEMESIS_9001_Univerz%C3%A1lis_kem%C3%A9nys%C3%A9gm
%C3%A9r%C5%91.html
[163]http://www.vilaglex.hu/Fizika/Html/SpektMet.htm
[164]http://www.grimas.hu/hu/spektrometerek/Lapok/PMIMASTER_PRO_hordozhat_spe
ktromter.aspx

231

[165]http://www.ketech.hu/roncsolasmentes-anyagvizsgalo-eszkozok/compact-portspektrometer/1122
[166]http://www.grimas.hu/hu/spektrometerek/Lapok/FOUNDRYMASTER_UV_PLUS_Aszt
ali_spektromter.aspx
[167]KORIS Kálmán: Tartószerkezetek károsodásai (BMEEOMETEII) Hidak és
Szerkezetek Tanszék 1. előadás (egyetemi jegyzet), 2012.06.20.
[168]http://www.hordozhato.kemenysegmero.hu/, 2012.08.10.

232

